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5. СТАНДАРТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ, ПОЛИТИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ 

И ЕТНОПСИХОЛОГИЯТА 
 

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 (ЗРАС): 

a) Магистър по социална, етно или политическа психология; 

b) доктор по социална, етно или политическа психология; 

c) лица с научна степен доктор на психологическите науки в тематични 

области, които имат общо със социална, етно или политическа психология; 

2. Стаж: 

a) Не се изисква стаж като психолог и се приемат членове след 

дипломиране/получаване степени като психолози по някоя от образователните или 

научните степени по т.1.  

b) Изключение може да се направи в две направления:  

1) ако кандидатът за членство е бакалавър, но е защитил дипломна работа по някое 

от направленията: социална, етно или политическа психология.  

2) ако кандидатът за членство все още не е придобил магистърска степен по 

социална, етно или политическа психология, но в момента я изучава. 

c) 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 (ЗРАС) – т. 1. 

4. Заетост 

В сферата на научноизследоватеската дейност социалните психолози: 

a) Изучават и анализират социалнопсихичните закономерности на поведението на 

личността в контекста на различни социални ситуации и социални групи; 

b) Изучават и анализират социалнопсихичните закономерности на формиране и 

развитие на социални групи – малки и големи групи, общности; 

c) изучават и анализират междугруповите взаимоотношения, стереотипи, 

предразсъдъци и тяхното влияние на взаимодействията на ниво група, общност; 

d) изследват и определят социалнопсихичния  климат в различен социалногрупов 

контекст; 

e) анализират медийните влияния върху социалните репрезентации и поведенчески 

прояви на различни нива – индивидуално, групово, надиндивидуално; 

f) анализират социалните нагласи и поведения спрямо мигрантски групи, както и 

емигрантските нагласи и поведения. 

Етнопсихологът по-специално провежда научноизследователска дейност: 

a) в сферата на етническите взаимоотношения, нагласи, стереотипи, предразсъдъци, 

както и на ефектите им върху развитието на взаимодействията между представители 

на различни етнически общности; 

b) в сферата на социалните представи и нагласи от страна на мнозинството спрямо 

малцинствените групи и обратно; 

c) като подготвя на базата на изследване и анализ прогнози за развитието на 



2  

етническите отношения и толерантността спрямо другите. 

Политическите психолози провеждат компетентна изследователска и консултантска 

дейност в широк спектър от проблеми като: 

a) поведението на групите и индивидите в политиката; 

b) формиране на политически имидж; 

c) изследване на нагласите и обработване на информация при формиране на 

политически предпочитания; 

d) анализ на политически процеси от психологична гледна точка; 

e) процеси на взимане на решение в политиката; 

f) политическо лидерство. 
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g) анализи,коитосеотнасятдоразбиранетоназаплахитезадемокрацията,катонапример кои 

индивиди са по-склонни да формират (анти) демократични тенденцииизащо и 

какхоратареагират назаплахите; 

h) формиране,изразяванеиизмерванеидентичноститевполитическиконтекст; 

i) процедури за оценка на истинските предпочитания на гражданите и техните 

ефективърхуполитиката; 

j) обработканаинформацияиформираненаполитичекипредпочитания; 

k) процесинавзиманенарешениевполитиката.Психологичниаспектинаполитическитеизб

ори.Стереотипитеипредразсъдъцитеприформиранетонамненияиповедениеи тяхното 

преодоляване; 

l) политическото говорене и формиране на политически послания. Фактори, 

влияещивърхуреакциятанаполитическитепослания; 

m) разработваненанаборотметодологииидисциплинарниперспективи. 

Социалнитепсихолозивобщественатапрактика: 

a) консултиратвпочтивсичкисферинаобщественатапрактика; 

b) подпомагат решаването на конфликти в междугрупови и

 междуличностниотношения; 

c) подпомагатрешаванетонаконфликтивйерархичнатасистема-

т.е.междулидери/ръководителиислужители; 

d) участватвподбораиобучениетонаслужители; 

e) са медиатори в сфери касаещи работа с групи от хора и техните професионални, 

иличнивзаимоотношения–

напр.вболнициимедицинскицентровемедиирайкивзаимоотношенияталекар-

пациент,медицинскиперсонал-лекар,ръководство-медицински персонал и т.н., както 

и в образователната система като медиатори въввзаимоотношениятаученик-

ученик,ученик-учител;учител-родителидр. 

Психолозитезаетивуниверситети,научниинститутиизвенаизвършват: 

a) научноизследователска работа в сферата на социалната психология, 

политическатапсихологияи етнопсихологията; 

b) набиранеиобработканаданни; 

c) литературниобзориипроучвания; 

d) редактираненапсихологическитекстове; 

e) организираненапсихологическисъбития; 

f) преподавателскадейност; 

g) представятнаучнитесидостижениянанаучнифоруми; 

h) публикуватнаучнистатииимонографии; 

i) и др. 

Работислицаотдватапола,отвсичкивъзрастовигрупивоптималнофизическоипсихическосъ

стояние. 

Мястотозапровежданенапсихологическаработа–натерен,вофис,дистанционно. 

5. Присъщинадейносттастандарти(Професионалнакомпетентност)–

изискваниякъмспециалистаприизвършваненапсихологически дейности: 

a) задълбоченопознаваосновнитетеоретичнишколиинаправлениявсоциалната/етноипол

итическатапсихология– класически исъвременни; 

b) познаваметодикатанапланиране,провежданеиинтерпретациянапсихологичнитеизслед

ванияи яприлагасамостоятелно; 
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c) запознат е и безпроблемно използва основните изследователски методи –

количествении качественипри изследванепредимнона: 

- междуличностнивзаимоотношения; 

- груповивзаимоотношениявмалкитеиголемитегрупи; 

- междугруповивзаимодействияилидерство; 

- масовисоциалнопсихичниявления. 

d) запознат е и спазва стандартните изисквания за използване на различните 

категориипсихологически тестове, съобразно с квалификацията си и придобитите 

права заработастяхвпроцеснаобучение; 

e) владееосновнитестатистическиметодииобсеганаприложениетоим,кактоистатистичес

китекомпютърни програмизаобработканабаза-данни; 

f) познава и владее основните дидактически подходи за преподаване и разясняване 

напсихологическизнания; 

g) цени приноса на другите психолози в проблематиката, която разработва и не 

допускаплагиатствовработатаси; 

h) притежава умения за ефективна работа в екип и под ръководството на водещ 

наекипа. 

6. Надграждащообучение–

следуниверситетскатаобразователнаквалификацияипродължаващотообучениесадопълни

телен кредитзачленствовСекцията: 

a) придобитаобразователнаквалификацияотлицензиранобразователенизточник; 

b) придобитаобразователнаквалификацияотнелицензиранобразователенизточник; 

c) участиевконференции,семинари,опреснителникурсове; 

d) стажове,доброволчество; 

e) самообразоване. 

 
7. Стандартизаизпълнениенаработата(Етичнистандарти

1
): 

a) уважениекъмчовека–

обектнапсихологическаработа,къмнеговаталичнанеприкосновености права; 

b) признава правото на отказа от сътрудничество и психологическа работа на обекта 

напрофесионалновзаимодействие. 

c) информираклиентазаграницитенасвоятакомпетентностиквалификацияипредприемат

професионалнидействиясамовобласттапрофесионалнасикомпетентност, която 

съответства на неговата квалификация и опит и поема 

пълнаотговорностзадействиятаси; 

d) в случай на допускане на грешка при изпълнение на психологически дейности, 

тянезабавно се декларира пред заинтересованите страни и се пристъпва към 

нейнотоотстраняванеили сетърсисъдействието напо-компетентниспециалисти; 

e) спазвапринципитенанеутралност,обективностинепредубеденост; 
 
 

1
По В. Донкина, Григорова Т., Борисова-Радославова А., Герасимов В. (2020) Стандарт за организация и дейностна 

звено за немедицинска и психологична грижа на онкохематологични заболявания. В Българско списание 

попсихология,2020г. София. 

CommitteeonEthicalGuidelinesforForensicPsychologists: SpecialtyGuidelinesforForensicPsychologists’. 

LowandHumanBehavior, Vol15, No6, 1991 

ЕтиченкодекснаДПРБ.http://psychology-bg.org/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd- 

http://psychology-bg.org/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-
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%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81/ 
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f) неучастватвпсихологическидейностиприконфликтнаинтересите,осъзнавайки,че 

такъв конфликт може да влоши качеството на работата и да изкриви 

резултатитеотвложения труд; 

g) впрофесионалнитеконтакти,коитовключватплатениуслуги,своевременноинформирак

лиентазацената, 

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

негоинформация и не я ползва за различни от договорените с изследваните лица 

цели, закоитоеполучилсъгласието им; 

i) информацията, събрана иобработвана по време на психологичната работа с обектана 

взаимодействие се представя обобщено, без адресно, запазвайки анонимността 

наклиента; 

j) притежаваемоционалнаиличностназрялостиспособностзасеберефлексия,зазадълбоче

норазбираненасобственитемотивиимотивитенадругите; 

k) в личните си и професионални взаимоотношения изповядва високо морални 

личниценностииубеждения; 

l) опазва публичния образ на психологията и психолозите, спазва етичните 

принципи,залегналивЕтичниякодекснаДПРБ,незлепоставясвоитеколегиипсихологич

ескатаобщностиработинавсичкинивазаподобряваненамеждуличностнитеотношенияв

психологическияекипи склиентите; 

m) незлоупотребяваспсихологическотосипредимствопредпривлеченитезасъвместнапсих

ологическаработалица–нитовматериалноотношение,нитосвлияние,нитосексуално, 

нитопокакъвто идаедругаморален начин; 

n) изповядвависокапрофесионалнапочтеностиполагаразумниусилия,задагарантира, че 

продуктите на неговия труд и придобитата в психологическата 

работаинформациянямадасеизползватзаантисоциалнидейностиипротивозаконниакто

ве. 

8. Водененадокументация: 

a) спазва задължителна дискретност и конфиденциалност по отношение на придобита 

вработатасклиентаинформация; 

b) създаваиподдържасистемаотзаписи,коитопредставянаупълномощенитеорганиприпро

веркаиконтрол –бази данни,анализи,отчети,публикации; 

c) предоставяинформациясамосъгласнозаконовитеизисквания,съдебназаповедилисъгла

сиетонаклиента; 

9. ПраваизадълженияначленоветенаДПРБ: 

СъгласноУставанаДПРБ 

„Чл.13.(1)Всекичленимаправо: 

1. даучаствавпланиранетоиреализациятанадейносттанаДружеството; 

2. дагласувавОбщотосъбраниенаДружествотоивсъбраниятанасекциитепопрофесионалнитенап

равления,покоитоевписанврегистъранаправоспособнитепсихолози; 

3. дабъдеизбиранворганитенауправлениенаДружеството; 

4. даизискваиполучаваинформациязадейносттанауправителнитеорганинаДружество; 

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

наДружеството и неговите органи, да прави предложения и препоръки пред Общото събрание 

исъбранията на секциите по професионалните направления, по които е вписан в регистъра 

направоспособнитепсихолози. 
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(2)Всекичлен едлъжен: 

1. даспазвауставаидаизпълняварешениятанаорганитенаДружествотонапсихолозитевРепубликаБ

ългария; 

2. дазаплащаежегодно докраянапървототримесечиедължимиячленскивнос; 

3. дасъдействазапостиганецелитенаДружествотонапсихолозитевРепубликаБългария.”
2
 

10.Свързани стандарти: 

a) ЕтиченкодекснаДПРБ; 

b) УставнаДПРБ. 
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Проектоуставна 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/ 
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