
Формуляр за информирано съгласие 
/Базово ниво/ 

 

Долуподписаният……………………………………………………………………………..……, 
(име, презиме, фамилия) 

Съгласен съм да се обучавам в базисната програма по позитивна психотерапия, приемайки 
следните условия от Правилника на Дружеството по позитивна психотерапия в България: 

1. Кандидат-участниците да са най-малко III-ри курс студенти или работещи в областта 
на помощните професии. 

2. Представяне на диплома за завършено висше образование или студентска книжка, 
заверена от съответното висше учебно заведение. 

3. Подаване на писмена заявка за включване в базово ниво на обучение /по 
образец/посочена в сайта на ДППБ или  пряко към базовият треньор. 

4. Попълване на декларация относно изрично съгласие за обработване и предоставяне 
на лични данни. 

5. Запознаване с Устава и Етичния кодекс на ДППБ, достъпни на сайта на 
Дружеството. 

6. По преценка на базисния треньор, се провежда предварително интервю с кандидат-
участника. 

7. Участници, които са в процес на психотерапия с даден треньор, нямат право да 
бъдат включени в обучителна група на същия треньор. 

8. Обучението в базово ниво по ППТ е с хорариум 210 академични часа /180 ч. теория-
методология; 30 ч. групово себепознание/. 

9. Участници, които са пропуснали до 30 академични часа, могат да компенсират 
пропуснатите часове с участие в тренинги, семинари и конференции, организирани 
от ДППБ, или с участие в тематични срещи, организирани от треньори към ДППБ. 

10. Натрупаните обучителни часове се вписват в присъствената книжка на всеки 
участник. 

11. Групите работят на договорено от тях място, веднъж месечно, в рамките на 15 часа 
от почивен уикенд. За 1 семинарен час се счита продължителността от 45 минутен 
академичен час. 

12. Участниците попълват преди започване на поредния тренинг-семинар финансов 
списък, съдържащ трите имена, родния град,  телефон и имейл за контакт. В списъка 
е отразена платената сума. Двете страни удостоверяват написаното с подписите си. 

13.  Базовото ниво на обучение завършва с получаване на сертификат, издаден от ДППБ, 
удостоверяващ че участникът е преминал съответното ниво на обучение или 
сертификат за Базов консултант по позитивна психотерапия (издаван според 
стандартите на WAPP). 

14. Получаването на сертификат за Базов консултант по ППТ е възможно за 
участниците, които имат университетско образование по психология, педагогика, 
социални дейности, медицина и др.  

15. Желаещи да получат сертификат за Базов Консултант по ППТ ще преминат през: 
Писмено есе - Writtenhomework; Доклад за себерефлексия - Self-reflectionreport; 
Устен колоквиум - Oralcolloquium. 

16. Проблеми между обучаващ се и треньор се решават съгласно Етичния Кодекс на 
ДППБ.  
 

Дата: ………………….      Подпис: ……………..………. 
 

Приел:…………………………………………………………………….……..………………………..……. 
(име, фамилия, подпис на треньора) 


