
Формуляр за информирано съгласие 
/Майсторско ниво/ 

 

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

 
съгласен съм да се обучавам в майсторската програма по позитивна психотерапия, 
приемайки следните условия от Правилника на Дружеството по позитивна 
психотерапия в България (ДППБ): 

1. Кандидатите да са завършили базисно ниво по програмата на ДППБ. 

2. Кандидатите подават писмена заявка (по образец) за включване в майсторско ниво на 
обучение и попълнена декларация (по образец) относно изрично съгласие за 
обработване и предоставяне на лични данни към административния секретар на ДППБ. 

3. Кандидатите да са практикуващи в областта на психологията, медицината, 
социалните дейности, педагогиката и други приложни и социално-психологически 
специалности. 

4. Кандидатите да имат личностовите качества и базови способности за обучение като 
психотерапевт. Майстор-треньорът има отговорността след края на първия модул - 
„Себепознание в група”, да оцени качествата на участниците и да вземе решение кой от 
тях е пригоден да продължи обучението. По своя преценка майстор-треньорът може да 
проведе предварително интервю с кандидат-участниците. 

5. Кандидатите да са се запознали с Устава и Етичния кодекс на ДППБ (достъпни на 
сайта на Дружеството), както и със стандартите на обучение по психотерапия на БАП 
(достъпни на сайта на БАП). 

6. При желание за смяна на треньор в модул „Индивидуално себепознание”, процесът с 
новия треньор започва отново със същата продължителност – 30 академични часа. 

7. Продължителността на модул „Индивидуално себепознание” може да се увеличи до 
40 академични часа по преценка на треньора или по желание на обучаващия се. 

8. Пропуснати часове по време на модул „Себепознание в група”, се компенсират с 
индивидуални сесии по време на обучението в модула (допускат се отсъствия за не 
повече от два уикенда – 30 часа). Броят на индивидуалните сесии се определя в 
съответствие с финансовата стойност на пропуснатите часове в група (пример: ако са 
пропуснати два уикенда - това са 4 индивидуални сесии). 

9. Обучаващ се, който по обективни причини не е успял да довърши модул в 
собствената си група, има право да го довърши, включвайки се в друга група, с 
изключение на модул „Себепознание в група”- за този модул е необходимо да бъдат 
изработени всички часове със съответната група. 

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



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

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

13. 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. 

14. В случай, че треньор идентифицира при някой от обучаващите се психологичен 
проблем, който затруднява обучителния процес, треньорът има право да насочи 
конкретния участник към друг психотерапевт с цел - разрешаване на психологичната 
проблематика. За времето на лична терапия обучаващият се прекъсва обучението си. 

15. Публикации на писмени работи (статия, есе и др.), свързани с дидактиката на 
позитивната психотерапия, се осъществяват след предварително обсъждане със 
съответния майстор-треньор. 

16. Административни справки се получават посредством писмена заявка към 
административния секретар на ДППБ и срещу внасяне на парична такса, в размер на 20 
лв. 

17. Завършването на майсторско ниво и придобиването на сертификат за „Позитивен 
психотерапевт” изисква: 

 покриване на пълния хорариум от часове – теория и практика. Според 
стандартите на БАП общата продължителност на обучението по психотерапия е 
3200 учебни часа, от които:  
- 1800 учебни часа общообразователни, в рамките на университетско 

образование по психология, психиатрия или съответни на тях 
университетски програми или специализирано образование по психотерапия 
(не по-малко от 3 години) 

- 1400 учебни часа специализирана част на обучение в метода (не по-малко от 
4 години) ; 

  подаване на заявка и участие в колоквиум за защита на психотерапевтична 
правоспособност според определените в програмата критерии (публикувани на 
сайта на ДППБ); 

 заплащане на съответна такса за сертификат, издаден от WAPP. 

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

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

 
Приел:…………………………………………………………………….……..………………..……….. 

(име, фамилия, подпис на треньора) 
 


