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СТАНДАРТ 

ЗА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОКАЗВАЩИ 

КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ СЛЕД БЕДСТВИЯ И ГОЛЕМИ КРИТИЧНИ 

СЪБИТИЯ 

 

Стандартите се отнасят до изискванията на Секцията по Кризисна интервенция 

към Дружеството на психолозите в Република България, на които трябва да 

отговарят специалистите, оказващи подкрепа на засегнати лица след бедствия 

и големи критични събития. Психологическата подкрепа /ПП/ се оказва от 

психолози с квалификация в кризисната психология. Оказването на ПП се 

извършва от екип от кризисни психолози в съответствие с естеството и скалата 

на въздействие на критичното събитие. 

 

I. Основни изисквания: 

1. Да притежават поне магистърска степен по психология. 

2. Да бъдат пълноправни членове на Дружеството на психолозите в България. 

3. Да имат най-малко 5 г. трудов стаж по специалността. 

4. Предимство са обучения в областта на психотравматология, клинична 

психология, психологическо консултиране и терапия. 

5. Психолозите кандидатстващи в секцията, които вече притежават 

необходимата квалификация и опит, покриващи изискванията за основно и 

продължаващо обучение, придобити преди въвеждането на стандарта се 

приемат за членове след предоставяне на съответните документи. 

II. Допълнителна квалификация, целяща повишаване на капацитета на 

психолозите в областта на психологията на травмата, бедствията и кризите. 

1. Основно обучение:  

a) Теоретична подготовка относно спецификата при оказване на ПП след 

бедствия и големи критични събития в съответствие с налична програма, 

разработена в Секцията и одобрена от ДПРБ или преминато обучение по 

програма, покриваща основните теми, свързани с психология на бедствията и 

кризите. 

b) Практическа подготовка – разглеждане на случаи; 
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c) Работа на терен под супервизия и описание на работа по 5 случая. 

 

2. Продължаваща професионална квалификация.  

а) Ежегодно участие в семинари и обучения по теми, свързани с особеностите 

при преживяване на различните категории критични събития и тяхното 

въздействие върху специфични групи хора и методите за психологична 

подкрепа. 

б) Работа под супервизия – на всеки 6 месеца. 

 

След попълване на заявление и прилагане на документи, удостоверяващи 

квалификация и обучение, се провежда интервю с кандидата от комисия, 

съставена от представители на Секцията по Кризисна интервенция към ДПРБ.  

 

Изискванията за квалификация са в съответствие с основните препоръки, 

принципи и добри практики на EFPA Standing Committee on Crisis и Disaster 

and Trauma и European Society for Traumatic Stress. Квалификацията на 

специалистите и нейното ежегодно поддържане гарантират качеството на 

оказваната подкрепа, избягване на допълнителни увреди на психиката на 

засегнатите лица и целевите групи. 

 

 

Изготвил:  

Координационен екип на Секция по Кризисна интервенция към ДПБ 

 


