
Юбилейна конференция по ППТ 
„УСТОИ И РАЗВИТИЕ В ПОЗИТИВНАТА ПСИХОТЕРАПИЯ”  

17-19.05.19 г., гр. Варна, х-л Черно море 
 
 

  П Р О Г Р А М А 

17 МАЙ 2019 г. 

16.00-17.30 КОЛОКВИУМ Комисия в състав: д-р Арно Ремерс, проф. Иванка Бончева, Снежанка Димитрова 

18.00 ОТКРИВАНЕ Представяне на гостите от чужбина и питие за добре дошли 
 

18 МАЙ 2019 г. 

ЧАС ЗАЛА 3 / Черно море ЗАЛА 2 / Одесос ЗАЛА 1 / Варна ЗАЛА 4 / Казино 
09.00-10.00 Регистрация 

10.00-11.00 
ОТКРИВАНЕ с участието на: Марина Ангелова – Пр. на УС на БАП, Светлана Коева – Д-р на Дирекция Превенции към Община Варна, 

Иванка Бончева – учредител на ДППБ, д-р Арно Ремерс 

11.00-11.30 Кафе  пауза 

11.30-13.00 

Арно Ремерс 
(презентация) 

„Какво ни казва тялото в 
терапията“ 

 
Галя Кабаджова 

(доклад) 
„Ценности и етични норми в 

психотерапията – 
потенциалните 

предизвикателства пред 
терапевта“ 

Иванка Бончева 
(доклад) 

„Болестотворните концепции“ 
 

Десислава Русева 
(доклад) 

„Как една диагноза може да 
доведе до душевен хаос“ 

Олга Литвиненко 
(доклад) 

„Условия на формиране на 
адаптационен потенциал в 

условията на Украйна“ 
 

Златослав Арабаджиев 
(доклад) 

„Привързаност, актуални 
способности и личностна 

проблематика“ 

Тодор Тодоров 
(презентация) 

„ППТ при работа с клиенти с 
панически атаки – случаи и 

изводи“ 
 

Елена Дражева 
(презентация) 

„Адаптационен модел за деца  
(2-3 г.), изпитващи трудност 

при раздяла и адаптиране в нова 
среда през призмата на трите 

интеракционни стадия“ 

13.00-14.30 Свободно време за обяд 



14.30-16.00 

Оксана Каванда 
(workshop) 

„Игрови трансформационен 
модел на стратегии за личен 

успех“ 

Сл. Славов & П. Петкова 
(workshop) 

„Аз – образа на ученика и 
социалното огледало“ 

Милена Манова 
(workshop) 

„Усещам, мисля, разбирам 
своето тяло (работа с тялото 

при деца 6-14 г.)“ 

Диана Зафирова 
(workshop) 

„Възможности за използване на 
арт терапевтични техники в 

модела на ППТ“ 
16.00-16.30 Кафе пауза 

16.30-18.00 

Ева Добая 
(workshop) 

„Transcultural Positive Group 
Psychotherapy“ 

Роман Чиселски 
(workshop) 

„PPT applications in the treatment 
of depression“ 

 

Боряна Чалъкова 
(workshop) 

„Казуистика – психотерапия на 
дете в контекста на 

фамилната система. Ролите на 
психотерапевта при 

взаимодействие с фамилната 
система през 5- те стъпки на 

ППТ“ 

Люба Комитова 
(workshop) 

„Ролята на медитацията в 
психотерапевтичния процес“ 

19.00 Коктейл 
 

19 МАЙ 2019 г. 
ЧАС ЗАЛА 3 / Черно море ЗАЛА 2 / Одесос ЗАЛА 1 / Варна ЗАЛА 4 / Казино 

09.30-11.00 

Ева Добая 
(доклад) 

„Transcultural Positive Group 
Psychotherapy“ 

 
Роман Чиселски 

(доклад) 
„PPT concepts and depression“ 

 

Павлина Петкова 
(доклад) 

„К. и хвърленото сърце“ 
 

Стефанка Томчева 
(презентация) 

„Работа с детски и юношески 
съпротиви в терапевтичен 

процес“ 

Снежанка Димитрова 
(презентация) 

„Един ден от практиката на 
психотерапевта“ 

 
Боряна Асенова 
(презентация) 

„Клинична депресия, депресия, 
депресивна структура“ 

Анри Ташков 
(презентация) 

„Спортната активност при 
депресивни състояния 

разгледана през пет степенния 
модел“ 

 
Н. Милева & И. Янчева 

(презентация) 
„Позитивно родителство -
представяне на тренинг за 

родители през метода на ППТ“ 
11.00-11.30 Кафе пауза 

11.30-13.00 
Олга Литвиненко 

(workshop) 
„Архетипи и съдба“ 

Гергана Момова 
(workshop) 

„Работа с несъзнаваното в 
транскултурален контекст“ 

Н. Милева & К. Воденичаров 
(workshop) 

„Аспекти във воденето на 
детска терапевтична група – 

да приютяваш или да 
приобщаваш“ 

В. Христова & Д. Петрова 
(workshop) 

„Метафората на дървото в 
разбирането на конфликтната 

динамика“ 

13.00-13.30 Закриване 
 


