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ЗАЯВЛЕНИЕ  
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЧЛЕНСТВО  

В ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ДПРБ 

И ВПИСВАНЕ В ПУБЛИЧНИЯ РЕГИСТЪР НА ПСИХОЛОЗИТЕ – 2023 ГОДИНА 

 

Настоящето заявление следва да се попълни от всички настоящи членове на Дружеството на психолозите, предвид 

пълното оформяне на техния професионален профил в Регистъра на психолозите! 

 

Следва да се попълни от всички нови кандидати за членство в Дружеството на психолозите в Република България (ДПРБ), 

физически лица, които кандидатстват за първи път.  

 

Заявлението се попълва и от всички колеги, които са членували в Дружеството, но не са актуализирали членството си 

през  предходната/ите година/и и са заличени от Регистъра, но желаят да възстановят членството си след внасяне на 

пропуснатия членски внос или след първоначално кандидатстване и получаване на нов Регистрационен код. 

 

Студентите по психология, недовършили все още образованието си и кандидатстващи за асоциирано членство, също 

попълват заявлението, вписвайки отнасящите се до тях сведения и представят доказателства за студентство. 

 

Членовете на Дружеството на психолозите в Република България, вписани в Публичния регистър на психолозите през 

предходната 2022 година,  актуализират автоматично своето членство за 2023 година с внасянето на членския си внос до 30 

март 2023 г. (уведомлението по е-поща със сканиран платежния документ ще ускори актуализацията на членството - 

office@psychology-bg.org) 

 

Всички данни в заявлението трябва да са верни, попълнени четливо и подписани собственоръчно от кандидата. Заявлението 

за членство се изпраща сканирано (не снимано с телефон) по е-поща на адрес office@psychology-bg.org. Приложете към 

заявлението копия от всички документи, озаглавени подходящо, които удостоверяват описаните в него образование, 

професионална квалификация и специализации в областта на психологията (дипломи от ВУЗ, сертификати, надграждащи 

обучения и пр.).  

 

С тази, съдържаща се в Регистъра, публична информация той играе ролята на легитимация на професионалната 

квалификация на психолога и на трудова борса на пазара на труда.   

 

Спазването на поетите ангажименти, декларирани в Заявлението за прием, Етичния кодекс и Устава е неотменно 

ваше задължение като член на Дружеството. Ако не сте се запознали с тях, моля, прочетете ги на сайта на 

Дружеството - http://psychology-bg.org/. Правилникът за вписване в Публичния регистър на психолозите в Република 

България също е публикувян на Интернет-сайта на Дружеството – ТУК. 

 

Всеки, представил заявление и документи, получава по е-поща: писмо от Управителния съвет на Дружеството с 

допълнителна информация за решението по кандидатурата; покана за внасянето на годишния членски внос; и, по желание, 

сертификат за вписване в Публичния регистър на психолозите – 2023 година.  

 

Попълнете заявлението, след като внимателно сте се запознали с горепосочените документи!  

След като попълните формуляра и сканирате другите документи, удостоверяващи квалификацията  Ви, ги изпратете на 

имайл-адрес:  

E-mail: office@psychology-bg.org 

 

Кандидатствам за:   (Моля, отбележете с „Х“ вида кандидатура) 

 За редактиране на наличен професионален профил в Регистъра      ........... 

 Приемането ми за нов редовен член на Дружеството на психолозите в Република България:   ........... 

 Приемането ми за нов асоцииран член на Дружеството на психолозите в Република България:   ........... 

 Възстановяване на прекъснато членство в  Дружеството на психолозите в Република България за годините 

................................. (запишете годините на прекъсване на членството ви в ДПРБ)   ………. 

http://psychology-bg.org/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b2-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b3/
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1. Именa:……........……………………………………………… ……………………..…................................................ 
 Лично   Презиме   Фамилия               

 

2. Адрес за кореспонденция: ………………………………………………………………………………………..….. 

 

населено място ………………………………......................................…… пощенски код………………………..….... 

 

3. Телефон за връзка: ……………………………………………..…………………………..................................….... 

 

4. Електронен адрес - e-mail: …………………………………………………………………………………..…....…. 

 

5. Придобити образование /хабилитация в областта на психологията, вкл. образователни и научни степени/звания до 

момента, УДОСТОВЕРЕНИИ СЪС СКАНИРАНИ (не снимани с телефон!) И ПРИЛОЖЕНИИ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО 

ДОКУМЕНТИ:  (Например бакалавър, магистър, доктор по психология, доктор на психологическите науки, доцент, професор, 

регистриран психотерапевт.)  

……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

(Посочете учебните заведения, всички степени, No на издадените ви дипломи и др.) 

 

6. Специализации, придобити сертификати, завършени курсове, удостоверения за следдипломна квалификация и 

други цялостни образователни форми: 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 (Посочете учебните заведения, всички специализации, No на издадените ви дипломи/сертификати и др.) 

 

7. Членство в Секция/ции на Дружеството (ако имате такова членство): ……………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

8. Език/ци на професионална практика: ...…………………………………………………………………….…………. 

 

9. Мотивация за кандидатстване за членство в Дружеството на психолозите в България, очаквания: 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

10. Основна месторабота в момента: ………………………………………………………………...................…………. 

                                                                         (длъжност, звание, основни функции) 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

 

11. Друга допълнителна информация? …………………………………………………………………………………..  

...................................... …………………………….................................................................................................................. 

...................................... …………………………….................................................................................................................. 

 

12. Посочете двама опитни колеги (или супервайзъри), които биха дали при поискватне писмено становище за 

професионалната ви квалификация, за досегашната ви практика и за работата ви като психолог (име, позиция, 

контакти):  

1. 

2. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ 

 

След като се запознах с Устава на Дружеството на психолозите в Република България, Етичния кодекс на психолога, и 

Правилника за реда за вписване в Публичния Регистър на психолозите в България, публикувани в страницата на 

Дружеството (www.psychology-bg.org), декларирам, че съм запознат със съдържанието им и ще ги съблюдавам отговорно 

като член на организацията.                 

 

С настоящето заявление за членство, декларирам, че с действията си като член на Дружеството на психолозите в 

Република България ще подкрепям активно дейността на Дружеството на психолозите в Република България и 

Европейската федерация на психологическите асоциации, ще спазвам Устава на Дружеството и Етичния кодекс на 

психолога, и ще допринасям за доброто име и обществения престиж на професионалната колегия. С настоящето 

потвърждавам готовността си да внасям редовно годишен членски внос и да участвам в организационните и научни 

срещи на членовете на Дружеството.  

 

Декларирам също, че не съм осъждан/а на лишаване от свобода за престъпления от общ характер. 

 

Известно ми е, че като член на Дружеството на психолозите в Република България и РЕГИСТРИРАН ПСИХОЛОГ 

информацията за професионалната ми квалификация, специализацията, правоспособността и  дейността ми като 

психолог е достъпна за обществеността и институциите чрез Публичния регистър на психолозите в Република 

България и нося професионална отговорност за нейната актуализация, точност и достоверност. 

 

Декларирам,  че се съгласявам следната информация за мен да бъде публикувана в профила ми в Регистъра на психолозите: 

- Име, населено място, език/ци на практикуване, данни за образованието, данни за квалификацията – Национален 

класификатор на професиите, образователна/и и научна/и степен/и, Секция/и на членство, специализация/ии. 

(Задължително).  

 

- Телефон (по желание). (Изтрийте/зачеркнете този ред, ако не сте съгласни.)  

- E-mail (по желание). (Изтрийте/зачеркнете този ред, ако не сте съгласни.) 

- Месторабота (по желание). (Изтрийте/зачеркнете този ред, ако не сте съгласни.)  

- Допълнителна информация. (по желание). (Изтрийте/зачеркнете този ред, ако не сте съгласни.)  

- Снимка (по желание). (Изпратете или изтрийте/зачеркнете този ред, ако не сте съгласни.) 

 

С настоящото заявление, Вие давате изричното си съгласие посочените по-горе лични данни да бъдат събирани и 

обработвани от ДПРБ . 

Дружеството събира и обработва само посочените и предоставени от Вас данни. Декларираме, че личните данни, които 

събираме, съхраняваме и обработваме, ще бъдат използвани единствено за целите на Публичния регистър на ДПРБ и на 

Форумите на ДПРБ.Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е даденото от Вас съгласие и 

разрешение да обработваме личните Ви данни за посочените цели. Ще съхраняваме Вашите лични данни до 5 години след 

прекратяване на членството Ви в ДПРБ. Във всеки момент, докато съхраняваме и/или обработваме личните ви данни, Вие 

имате право: да поискате копие от Вашите лични данни;  имате право да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани 

или да бъдат изтрити; имате право да оттеглите Вашето съгласие за съхраняване и/или обработката на личните Ви данни по 

всяко време с отделно искане; имате право да възразите срещу определени видове обработка на дадените от Вас данни. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ВНАСЯНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС ЗА 2022/23 ГОДИНА 

Членският внос за 2022 и 2023  година е 40 лева-годишно за редовните членове и 20 лв.-годишно за асоциираните. 

Краен срок за актуализация на членството в ДПРБ всяка година е 30 март. 

Адрес: 1606 София, ул. Люлин планина 14, партер, ателие 2; имейл: office@psychology-bg.org;  

Банкова сметка за внасяне на членски внос: OББ АД  IBAN:BG75UBBS88881000117062   BIC UBBSBGSF 

 

Дата:          Подпис: 

mailto:office@psychology-bg.org

