
Формуляр за информирано съгласие 
/Базово ниво/ 

 
Долуподписаният  

 
………………………………………………………………………. 

(Имена на курсиста) 

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 (психология, 
педагогика, социални дейности и др.) или работещи в областта на помощните 
професии.  
Могат да се обучават и неспециалисти, които при завършване на обучението 
ще получат документ от ДППБ за завършен Базов курс по ППТ (уточнен в 
т.14), но няма да имат право да продължат в Майсторско ниво. 

2. Представяне на диплома за завършено висше образование или студентска 
книжка, заверена от съответното висше учебно заведение (виж т.14). 

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 на ДППБ и Етичните норми на WAPP, 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 и методология; 30 ч. - групово себепознание/. 

9. Обучението се провежда по програма, одобрена от ДППБ и WAPP, описана и 
качена на сайта на ДППБ. 

10. Участници, които са пропуснали до 45 (но не последователни) академични 
часа, могат да компенсират пропуснатите часове в допълнителни срещи, 
организирани от съответния треньор или с включване в група-БК на друг 
треньор от ДППБ по пропуснатата тема. 



11. Натрупаните обучителни часове се вписват в присъствена квалификационна 
книжка, която е необходимо да бъде закупена от всеки участник. 

12. 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. 

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. 
Плащането се извършва на място (в дена на обучението) или предварително – 
по банков път. Банковата сметка, по която е нужно да се извърши плащането е 
упомената на сайта на ДППБ.  
При плащане по банков път, в деня на обучението е необходимо да бъде 
донесено копие от платежното нареждане. 
При необходимост или желание на обучаващия се, е възможно издаването на 
фактура на стойността на обучението. В този случай се налага плащането да е 
по банков път и обучаващия се предварително да е уведомил обучителя, че се 
нуждае от съответния документ. 

14. Базовото ниво на обучение завършва със следния документ: 
- СЕРТИФИКАТ ЗА БАЗОВ КОНСУЛТАНТ по ППТ, издаден от WAPP: 
когато курсистът притежава: 

1) Бакалавърска степен по едно от следните направления: 
• Психология 
• Педагогика (завършен педагогически факултет) 
• Социална дейност 

2) Степен по медицина (без зъболекари или фармацевти) 
3) Магистърска степен по психология 
4) Бакалавърска или магистърска степен в социо-хуманистично 

направление – с 400 учебни часа по психология и/или психиатрия. (Тези 400 
часа са придобити или в рамките на Бакалавърско/магистърско обучение или 
в следдипломен курс по Психология (преквалификация) от университет или 
акредитиран  за следдипломна квалификация институт за обучение в 
страната). 
- УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от ДППБ, в което се указва, че курсистът  е 
преминал съответното ниво на обучение. 
- УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от WAPP, че курсистът е преминал обучение 
в Базов Курс по ППТ и е запознат с метода на ППТ и има право да прилага 
тези си знания. 



15. Получаването на сертификат за Базов консултант по ППТ е възможно само за 
участниците, които отговарят на горе-упоменатите условия – т.14 (допускат се 
и семестриално завършилите, но още не получили съответната диплома) и след 
заплащане на сумата от 75 евро към WAPP. 
За курсистите, които отговарят на изискванията по т.14/4, се изисква и 
съответна академична справка, удостоверяваща необходимият минимум от 
400 академични часа по психология/психиатрия. 
За Удостоверението за завършен Базов курс, получавано от ДППБ, не е 
необходимо заплащане, докато за Удостоверението за завършен Базов курс, 
издавано от WAPP се изисква плащане от 75 евро към WAPP. 

16. Обучаващите се ще получат сертификат за Базов Консултант по ППТ ще 
преминат през Устен колоквиум на база: 

- Познание и себерефлексия: 
• Писмена себерефлексия относно себепознанието и препоръчителна 

литература (5 страници). Предава се един месец преди колоквиума на 
водещия базов треньор. 

• Теоретичен устен колоквиум по конспект според Стандартите на 
WAPP 

- Умение за работа с клиенти: 
• Документиран случай (интервю) с описание или хипотеза за Актуален 

конфликт, Основен конфликт, Ключов конфликт, Вътрешен 
конфликт, ситуации в консултацията, собствени реакции и чувства, 
обратна връзка на клиента и др. 
ИЛИ (ако не могат да бъдат реализирани реални казуси с клиенти) 

• Ролева игра между участниците пред групата и изпитващите, 
илюстрираща консултативна сесия с клиент. 

17. В края на обучението си в Базов курс, неспециалистите също преминават през 
Устния колоквиум – виж т. 16. 

18. Ако обучаващият се е неспециалист, но в рамките на 5 г. след завършване на 
Базов курс, придобие необходимото образование по т.14., то той има право да 
замени Удостоверението за завършен Базов курс със Сертификат за Базов 
Консултант по ППТ и след заплащане на съответната сума. 

19. Проблеми между обучаващ се и треньор се решават от Етичната Комисия към 
ДППБ. 

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

(име, фамилия, подпис на треньора) 


