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1. СТАНДАРТИ ЗА ЧЛЕНСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЕ  

НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ  В СФЕРАТА  

НА ОБЩАТА ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Задължително входящо образование  - наличие поне на една от изброените 

образователни или научни степени, придобити в съответствие със Закона за висшето 

образование (ЗВО) и Закона за развитие на академичния състав в Република България 

(ЗРАСРБ):  

a) бакалавър по психология;  

b) магистър по психология;  

c) доктор по психология;  

d) лица с научна степен доктор на психологическите науки; 

2. Стаж: 

a) не се изисква стаж като психолог и се приемат членове веднага след дипломиране 

като психолози по някоя от образователните или научните степени по т. 1; 

b) наличието на стаж като психолог е допълнителен кредит. 

3. Степени на професионална квалификация и критерии за приписването им са в 

съответствие със Закона за висшето образование (ЗВО) и Закона за развитие на 

академичния състав (ЗРАСРБ) – т. 1. 

4. Заетост: 

Работи по компетентностите, дадени в квалификационната характеристика на 

притежаваните дипломи в областта на психологията, издадени от акредитирани учебни 

заведения в Република България или легализирани по съответния установен от закона 

ред с изключение на областите от психологията, за които се изискват допълнителни 

критерии за съответствие: 

2. Секция „Психология на развитието и образованието”: Детски психолог, Психолог в 

сферата на образованието – училищен психолог, включително психолог, работещ с деца 

със СОП и др. 

3. Секция „Клинична, здравна, консултативна психология и психотерапия”: Клиничен 

психолог, Здравен психолог, Специална психология, Консултативен психолог, Психолог 

с психотерапевтична квалификация. 

4. Секция „Криминална и юридическа психология”: Юридически психолог, Психолог-

пенитенциарен профил, Психолог в сферата на обществената безопасност и др. 

5. Секция „Социална психология”: Социален, Политически, Етно-психолог и др. 

6. Секция „Трудова и организационна психология”: Трудов и организационен психолог, 

Транспортен психолог, Спортен психолог, Военен психолог и др. 

 

5. Присъщи на дейността стандарти – изисквания към специалиста при извършване на 

психологически дейности: 

a) Спазва Устава и Етичния кодекс на ДПРБ:  
 

Устав на ДПРБ. http://psychology-

bg.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%

b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b1-2020-%d0%b3/ 

  

Етичен кодекс на ДПРБ. http://psychology-bg.org/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-

%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81/ 

 

http://psychology-bg.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b1-2020-%d0%b3/
http://psychology-bg.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b1-2020-%d0%b3/
http://psychology-bg.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b1-2020-%d0%b3/
http://psychology-bg.org/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81/
http://psychology-bg.org/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81/
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b) уважение към човека – обект на психологическа работа, към личната негова/нейна 

неприкосновеност и права; 

c) признава правото на отказ от сътрудничество и психологическа работа на обекта на 

професионално взаимодействие; 

d) информира клиента за границите на своята компетентност и квалификация и 

предприема професионални действия само в областта на професионалната си 

компетентност, която съответства на неговата/нейната квалификация и опит и поема 

пълна отговорност за действията си;   

e)  не допуска в резултат на неговата/нейната интервенция клиентът да пострада, да 

бъде ощетен или да претърпи загуба; 

f) в случай на допускане на грешка при изпълнение на психологически дейности, тя 

незабавно се декларира пред заинтересованите стани и се пристъпва към нейното 

отстраняване или се търси съдействието на по-компетентни специалисти; 

g) спазва принципите на неутралност, обективност и непредубеденост; 

h) не участва в психологически дейности при конфликт на интереси, осъзнавайки, че 

такъв конфликт може да влоши качеството на работата и да изкриви резултатите от 

вложения труд; 

i) в професионалните контакти, които включват платени услуги, своевременно 

информира клиента за цената;  

j) спазва изискването за конфиденциалност,  съхранявайки личната и споделена с 

него/нея информация и не я ползва за различни от договорените с клиента цели, за 

които е получил/а съгласието им; 

k) информацията, събрана и обработвана по време на психологичната работа с обекта 

на взаимодействие се представя обобщено, безадресно, запазвайки анонимността на 

клиента; 

l) в личните си и професионални взаимоотношения изповядва високо морални лични 

ценности и убеждения; 

m) опазва публичния образ на психологията и психолозите, спазва етичните принципи, 

залегнали в Етичния кодекс на ДПРБ, не злепоставя своите колеги и 

психологическата общност  и работи на всички нива за подобряване на 

междуличностните отношения в психологическия екип и с клиентите; 

n) не злоупотребява с психологическото си предимство пред привлечените за 

съвместна психологическа работа лица и институции – нито в материално 

отношение, нито с влияние, нито сексуално, нито по какъвто и да е друг аморален 

начин; 

o) изповядва висока професионална почтеност и полага разумни усилия, за да 

гарантира, че продуктите на неговия/нейния труд и придобитата в психологическата 

работа информация няма да се използват за антисоциални дейности и 

противозаконни актове. 

6. Водене на документация: 

a) създава и поддържа система от записи – бази данни, анализи, отчети, публикации, 

като спазва задължителна дискретност и конфиденциалност по отношение на 

придобита в работата с клиента информация; 

b) предоставя информация само съгласно законовите изисквания, съдебна заповед или 

съгласието на клиента; 
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7. 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.”  


