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П Р О Г Р А М А 
  29 АПРИЛ 2017 г. 

ЧАС ЗАЛА 1 ЗАЛА 2 ЗАЛА 3 

8.30 - 9.00 ч. Регистрация 

9.00 - 9.30 ч. Откриване   

 
 

9.30 - 10.10 ч. 
Ив. Бончева 

 (пленарен доклад) 
„Психотерапия – смисъл, 

предизвикателства“ 
 

  

10.10 - 10.30 ч. Кафе пауза 
 
 
 
 
 
 
 

10.30 -12.00 ч. 

Боряна Асенова 
(доклад) 

„Психотерапията в помощ на 
емоционалния баланс“ 

 
Анета Мишева  

(доклад) 
„Любезната усмивка на инфаркта“ 

 
Стефанка Томчева 

(презентация по случай) 
„Разбирам - понасям - мога да 

променя – осъзнаване и приемане 
на себе си в юношеска възраст“ 

 

 
Арно Ремерс 
(Workshop) 

„Да бъдеш или да не 
бъдеш - или кой съм 

и кого да бъда за 
моя клиент?“ 

 
Олга Литвиненко 

(Workshop) 
“Сказкоанализ в 

позитум подходе“ 

12.00 - 13.30 ч. Обяд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.30 - 15.00 ч. 

 
Оксана Хорват-Станчева 

(Презентация) 
„Ефективност на психотерапията 

– съвременни изисквания и 
тенденции“ 

 
Галя Йоргова 

(Доклад) 
„Позитивната психотерапия през 

погледа на младия специалист“ 
 

Милена Манова  
(Доклад) 

„Психотерапевтични възможности 
за лечение на пациенти с диагноза 

рак на млечната жлеза” 
 
 

 
Ева Добая 

(Workshop) 
"Positive and 
Transcultural 

Psychotherapy in 
therapy of adolescents 
and adults with autistic 

spectrum disorder" 

 
Стефанка Томчева 

(Workshop) 
„Емоционалният 

цвят на правилата 
– къде правилата 

спират и започват 
концепциите“ 

15.00 -15.30 ч. Кафе пауза 
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15.30 -17.30 ч. 

 
Гергана Момова 

(доклад) 
„Себепознанието в процеса на 

терапевтично обучение“ 
 

Людмила Златова 
(доклад) 

„Использование одеских анекдотов 
в работе позитивного 
психотерапевта как 

транскультуральное явление“ 
 

Капка Николова 
(презентация) 

„(Не)Очаквани предизвикателства 
и ситуации в консултирането на 

деца и родители“ 
 

Снежанка Димитрова 
(доклад) 

„На прага на психиатричната 
диагноза“ – терапевтична 
програма за деца (3-7г.) със 

затруднения в психологичното 
развитие 

 

 
Валентина 
Христова / 

Донка Петрова 
(Workshop) 

"Предизвикател-
ствата към 

терапевта при 
среща с клиенти с 

изразени 
личностови 
особености" 

 
 

 
Милена Манова / 

Анна-Мария Пеева 
(Workshop) 

„Креативна кутия. 
Бърза помощ за 

родители“. 

18.30 - 20.30 ч. Коктейл  

30 АПРИЛ 2017 г. 

ЧАС ЗАЛА 1 ЗАЛА 2 ЗАЛА 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.00 - 10.30 ч. 

Арно Ремерс 
(доклад) 

„Да бъда или да не бъда? – Хамлет 
и психотерапевтичните техники“ 

Ева Добая 
(доклад) 

"Positive and Transcultural 
Psychotherapy in therapy of 

adolescents and adults with autistic 
spectrum disorder" 

 
Юлия Мартинюк 

(презентация) 
„Особенности работьi с семейной 
системой, включающей детей с 

особьми потребностями, в 
позитум подходе“ 

 
Боряна Чалъкова / 

К. Воденичаров 
(Workshop) 

„Интегративният 
потенциал на 
Позитивната 
психотерапия 

(действени методи 
и психодинамичен 

процес в 5-те 
стъпки на ППТ)“ 

 
Диана Зафирова 

(Workshop) 
„Психотерапията - 

Помощ и/или 
самопомощ“ 

     

10.30 - 11.00 ч. Кафе пауза 
 
 
 
 
 

11.00 - 12.30 ч. 

Олга Литвиненко 
(презентация) 

“Сказкоанализ в позитум подходе“ 
 

Ив. Бончева / 
Снежанка  Димитрова  

 (презентация) 
„Тийнейджърът – секс и пол в 
социално-психологическото 

утвърждаване“  

 
Надежда Милева 

(Workshop) 
„Групова работа с 

деца с 
онкохематологични 

заболявания“ 

 
Константин 
Воденичаров 
(Workshop) 
„Процес и 

съдържание в 
груповата 
терапия“ 

12.30 – 13.00 ч. Заключителна сесия 
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ЛЕКТОРИ: 

Д-р Ева Добая - психиатър, сертифициран психотерапевт и супервизор-треньор в Полската 
псхиатрична асоциация; сертифициран хипнотерапевт; позитивен и транскултурален психотерапевт; 
базов треньор към Световната асоциация по Позитивна психотерапия (WAPP) и преподавател по 
психотерапия в Полската асоциация за развитие на психотерапията.  

Д-р Арно Реммерс - доктор по медицина, психотерапевт, международен майстор треньор по 
Позитивна психотерапия, член на съвета на директорите на Световната асоциация по Позитивна 
психотерапия (WAPP). 

Доц. д-р по психология Олга Литвиненко - преподавател в департамента по диференциална и 
специална психология на Националния университет „И.И. Мечников“ в Одеса, кандидат на 
психологическите науки, базов треньор по Позитивна психотерапия. 

Доц. д-р по психология Юлия Мартинюк - кандидат на психологическите науки, лектор в 
департамента по обща психология и психология на развитието в Националния университет „И.И. 
Мечников“ в Одеса, обучаваща се в базов курс по Позитивна психотерапия.  

Людмила Златова - аспирант в департамента по диференциална и специална психология на 
Националния университет „И.И. Мечников“ в Одеса, обучаваща се в базов курс по Позитивна 
психотерапия. 

Проф. д. пс. н. Иванка Бончева - специалист по клинична психология и педагогическа рехабилитация, 
позитивен психотерапевт от 1993 г., треньор по Позитивна психотерапия от 1995 г., правоспособен 
психотерапевт на европейско ниво от 2005 г.; председател на ДППБ от 1993 до 2013 г.; член на УС на 
ДППБ. 

Боряна Велиславова Чалъкова - клиничен психолог, позитивен психотерапевт и треньор в 
майсторско ниво по Позитивна психотерапия, психодрама терапевт и треньор. Европейски сертификат 
по психотерапия от 2005 г.; член на УС на ДППБ. 

Милена Иванова Манова - позитивен психотерапевт, треньор по Позитивна психотерапия на базово 
и майсторско ниво, хоноруван преподавател в Софийски университет „Св. Кл. Охридски”. 

Валентина Христова - правоспособен позитивен психотерапевт от 2002 г. и майстор треньор по 
Позитивна психотерапия от 2004 г. 

Донка Петрова - позитивен психотерапевт от 2002 г. и треньор по Позитивна психотерапия от 2004 г. 

Снежанка Димитрова - специалист по клинична психология; позитивен психотерапевт и майстор 
треньор по Позитивна психотерапия; председател на ДППБ от 2013 г., член на УС на ДППБ. 

Константин Воденичаров - позитивен психотерапевт и психодрама-терапевт от 2004 г.; майстор 
треньор по Позитивна психотерапия; член на УС на ДППБ 

Д. пс. н. Стефанка Томчева - позитивен психотерапевт от 2008 г.; майстор треньор по Позитивна 
психотерапия; сертифициран GCDF треньор и консултант – CenterforCredentialing&Education, Inc.; член 
на УС на ДППБ 

Надежда Милева - арт терапевт, сертифициран позитивен психотерапевт, базисен треньор по 
Позитивна психотерапия.  

Диана Зафирова - психолог и обществен възпитател към МКБППМН, Пловдив от 2005 г.; позитивен 
психотерапевт и базов треньор по Позитивна психотерапия от 2014 г.Сертифицирана за работа с 
MMPI-A, DDE-2, Conners-3, Weksler 

Боряна Асенова – сертифициран позитивен психотерапевт  

Оксана Хорват - Станчева - сертифициран позитивен психотерапевт 

Галя Йоргова – преминала обучението по Позитивна психотерапия 

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАЯВКИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, КОИТО БИХТЕ МОГЛИ ДА НАПРАВИТЕ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
СТРАНИЦАТА НА ДППБ. 


