
СТАНДАРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ 

ДЕЙНОСТИ 

В ОБЛАСТТА НА КОНСУЛАТИВНАТА ПСИХОЛОГИЯ 

  

 Консултативната психология е насочена към оптимизиране на 

личностното и социално функциониране по време на жизнения цикъл и към 

подпомагане на хората с физически, емоционални и психологически проблеми да 

подобрят психическото си благосъстояние. 

1. Входящи критерии за членство в секцията: 

 Изисква се специализирано психологическо образование, придобито като:  

1.1. образователна степен „магистър“ в резултат на успешно преминати 

психологически дисциплини в областта на консултативната/медицинска 

психология със задължителен минимален хорариум от 240 часа;  

1.2. образователно-научна степен „доктор по консултативна психология“; 

и/или  

1.3. хабилитация по специалността медицинска/консултативна психология. 

 

Препоръчва се практика под супервизия, интервизия минимум една година, 

преди самостоятелно практикуване на консултативна психологическа практика. 

Препоръчителната практика за супервизия (индивидуална и/или групова, екипна) 

е в обем от 4 часа на месец. Консултативните умения може да са придобити като 

част от получаван на квалификация за правоспособност на равнище като 

консултант и/или психотерапевт от лицензирани обучителни институти и 

международно признати школи. Придобитата по този начин квалификация не 

отменя изискванията на гореописания  образователен стандарт. 

Провеждането на тренинги и обучения в областта на консултативната 

психология изисква допълнителна квалификация за обучаващ по метод, подход 

или програма. Препоръчва се прилагането на независима експертна оценка за 

качеството на предлаганите програми за тренинг/обучение. 

Секционният комитет преценява наличието и достатъчността на по-горе 

изброените условия. 

 

2. Надгражданщо обучение – следуниверситетската образователна 

квалификация и продължаващо образование са  с допълнителен кредит за 



членство в секцията. Минимално препоръчително изискване за година е 

покриването на някои от следните критерии:  

2.1. образователен квалификационен курс от лицензиран образователен 

източник;  

2.2. публикация на собствено изследване в рецензирано издания;  

2.3. участие в научни форуми (конгреси, конференции, семинар и др.)  

2.4. стажове, доброволчество;  

2.5. самообразоване 

 

3. Място за провеждане на консултативната работа - в институции (здравни, 

образователни, социални, неправителствени и др. организации), в кабинет, 

дистанционно. 

 

4. Заетост:  

4.1. научно-изследователска работа в областта на психологическото 

консултиране;  

4.2. набиране и обработка на диагностични данни;  

4.3. консултативна и превантивна дейност;  

4.4. преподавателска и образователна работа;  

4.5. литературни обзори и проучвания;  

4.6. изготвяне на доклади и отчети за извършена работа, редактиране на 

психологически текстове;  

4.7. организиране на психологически събития;  

4.8. участие в психологически екипи при разработването на по-мащабни 

проекти. 

 

5. Присъщи на дейността стандарти (Професионална компетентност)-

изисквания към специалиста при извършване на психологически дейности:  

5.1. задълбочено познаване на  основните теоретически школи и 

направления в областта на  психологията – класически и съвременни;  

5.2. познаване на методиката на планиране, провеждане и интерпретация на 

психологическите изследвания и самостоятелното ѝ прилагане; 

5.3. познаване и безпроблемно използване на  основните изследователски 

методи – количествени и качествени; 



5.4. познаване и спазване на стандартните изисквания за използване на 

различните категории психологически тестове, съобразно с квалификацията си и 

придобитите права за работа с тях в процес на обучение; 

5.5. владеене на  основните статистически методи и обсега на приложението 

им, както и статистическите компютърни програми за обработка на база-данни; 

5.6. познаване и владеене на  основните дидактически подходи за 

преподаване и разясняване на психологически знания; 

5.7. отчитане на приноса на другите психолози в проблематиката, която 

разработва и не допуска плагиатство в работата си; 

5.8. наличие на  умения за ефективна работа в екип и под ръководството на 

водещ на екипа.  

Специфични компетентности в областта на консултативната психология:  

5.9. прилагане на   съвременни психологически методи за оценка  и подходи 

на консултиране;  

5.10. организиране и планиране на   психологическо консултиране и 

психологическо подпомагане на отделни личности и групи;  

5.11. анализиране и обобщаване от научни позиции  данните, получавани от 

психологическите изследвания; 

 5.12. разкриване и оценяване на тенденциите в развитието на човешката 

личност в норма и патология, и на групата.  

 

 6.Етични стандарти:  

6.1.Стандартите за изпълнение на работата на консултанта са свързани с: 

6.1.1 проява на уважение към човека – обект на психологическа работа, към 

неговата лична неприкосновеност и права; 

6.1.2. признаване на правото на отказ от сътрудничество и психологическа 

работа на обекта на професионално взаимодействие; 

 6.1.3. информиране на клиента за границите на своята компетентност и 

квалификация и предприемане на  професионални действия само в областта 

професионалната си компетентност, която съответства на неговата квалификация, 

като поема пълна отговорност за действията си;  

6.1.4. недопускане в резултат на интервенция клиентът да пострада, да бъде 

ощетен или да претърпи загуба; 



6.1.5. незабавно деклариране на грешка пред заинтересованите страни, в 

случай че такава бъде допусната при изпълнение на психологически дейности, 

като се пристъпи към нейното отстраняване или се търси съдействието на по-

компетентни специалисти; 

6.1.6. спазване на  принципите на неутралност, обективност и 

непредубеденост;  

6.1.7. неучастие в психологически дейности при конфликт на интересите, 

базирано на осъзнатостта, че такъв конфликт може да влоши качеството на 

работата и да изкриви резултатите от вложения труд;  

6.1.8. в професионалните контакти, които включват платени услуги, 

своевременно информиране на  клиента за цената,  

6.1.9. спазване на изискването за конфиденциалност, като се съхранява 

личната и споделена с клиента информация, без тя да бъде използвана за различни 

от договорените с него цели, за които е получено съгласието му; 

6.1.10. обобщено, неадресирано и анонимно представяне на информацията, 

която е събрана и обработвана по време на психологичната работа. 

6.2. Консултантът: 

6.2.1. притежава  емоционална и личностна зрялост, способност за 

себерефлексия, както и   задълбочено разбиране на собствените мотиви и 

мотивите на другите; 

6.2.2. изповядва  високо морални лични ценности и убеждения в личните  и 

професионални взаимоотношения; 

6.2.3. опазва публичния образ на психологията и психолозите, спазва 

етичните принципи, залегнали в Етичния кодекс на ДПРБ, като работи на всички 

нива за подобряване на междуличностните отношения в психологическия екип, в 

който е ангажиран, и с клиентите; 

6.2.4. не злоупотребява с психологическото си предимство пред 

привлечените за съвместна психологическа работа лица – в материално 

отношение,  с влияние, сексуално, или по какъвто и да е друг аморален начин; 

6.2.5. изповядва  висока професионална почтеност и полага   разумни 

усилия, за да гарантира, че продуктите на труда му и придобитата в 

психологическата работа информация няма да се използват за антисоциални 

дейности и противозаконни актове. 

 



7. Водене на документация: 

7.1. създава и поддържа система от записи, които предоставя на 

упълномощените органи при проверка и контрол –бази данни, анализи, отчети, 

публикации; 

7.2.  предоставя информация само съгласно законовите изисквания, съдебна 

заповед или съгласието на клиента. 

 

8. Права и задължения на членовете на ДПРБ: Съгласно Устава на ДПРБ чл. 

13. (1) Всеки член има право:  

1. да участва в планирането и реализацията на дейността на Дружеството; 

2. да гласува в Общото събрание на Дружеството и в събранията на секциите 

по професионалните направления, по които е вписан в регистъра на 

правоспособните психолози; 

3. да бъде избиран в органите на управление на Дружеството; 

4. да изисква и получава информация за дейността на управителните органи 

на Дружество; 

5. свободно и публично да изразява и отстоява становища по всички въпроси 

от дейността на Дружеството и неговите органи, да прави предложения и 

препоръки пред Общото събрание и събранията на секциите по професионалните 

направления, по които е вписан в регистъра на правоспособните психолози. 

(2) Всеки член е длъжен:  

1. да спазва устава и да изпълнява решенията на органите на Дружеството на 

психолозите в Република България; 

2. да заплаща ежегодно до края на първото тримесечие дължимия членски 

внос; 

3. да съдейства за постигане целите на Дружеството на психолозите в 

Република България.“ 

 

9. Свързани стандарти: 

9.1. Етичен кодекс на ДПРБ; 

9.2. Проектоустав на ДПРБ. 


