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Въведение 
 
Българското общество по аналитична психология“ К.Г.Юнг“ (БОАП“к.Г.Юнг“) е сдружение на 
хора с интереси в областта на аналитичната психология и психотерапия. То представлява 
организация с нестопанска цел, регистрирана в Софийски градски съд, ФД. No 12502/2001, 
съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).  
 
Предметът на дейност на сдружението е разпространение и утвърждаване на анaлитичната 
психология и психотерапия в България. Основен път за това е осъществяването на обучение  по 
аналитична психология и подготовката на психотерапевти с аналитична /юнгианска 
ориентация.  
 
Изготвянето на Обучителна програма за психотерапевти с юнгианска ориентация беше значимо 
вътрешно дело на сдружението подкрепено от Международната асоциация по аналитична 
психология (International Association for Analytical Psychology or IAAP). 
 
БОАП“К.Г.Юнг“ има статут на развиваща се група към IAAP и обучението по аналитична 
психология се извършва с финансовото съдействие на международната организация и с 
щедрата мисионерска преподавателска дейност на аналитици - членове на IAAP.  В последните 
години в преподаването се включват и първите български юнгиански 
психотерапевти. 
 
Обучителната програма отговаря на изискванията на Българската асоциация по психотерапия 
(БАП) и е утвърдена от нея, а също на изискванията на Европейската асоциация по 
психотерапия (ЕАP). 

 
Прием в Обучителната програма   
 
Възможни са два вида обучаващи се по програмата: на редовно обучение/студенти и 
слушатели. 
 
      1. Условия за прием 
 
За редовно обучение /стаут на студенти/ могат да бъдат приети кандидати, които имат: 
завършено висше образование по психология, медицина със специалност психиатрия и 
социални дейности.  
По изключение до кандидатстване се допускат специалисти от сходни професии, ако техните 
дейности са в терапевтичен контекст.  
 
Кандидатите трябва да са навършили 26 години към датата на подаване на документите. 
 
За статут на слушатели могат да кандидатстват специалисти от други професии с интереси в 
областта на аналитичната психология. Те не могат да получат правоспособност като 
психотерапевти тъй като нямат базисното университетско образование по психология, 
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психиатрия или социални дейности от 1800 часа над което се надгражда психотерапевтичното 
обучение.  
 
2. Процедури при кандидатстване 
 
  а. Подаване на документи: 
         - заявка за интерес към програмата: име на кандидата, за какъв статут 
какдидатства(студент или слушател), телефон, емейл за контакти; 

 автобиография в европейски формат (със снимка); 

 мотивационно писмо; 

 сканирана диплома за завършено висше образование (или университетско уверение, 
ако кандидатът е студент  

 
Документите се изпращат по електронна поща до обявения екип по приема. 
 
б. Явяване на интервю 
 
Кандидатът за обучение се явява на две поредни интервюта с юнгиански психотерапевти-
членове на БОАП“К.Г.Юнг“. Те се провеждат под формата на събеседване в хода на което се 
преценява мотивацията, зрелостта на личността и професионалната пригодност на кандидата. 
Интервюто се назначава за всеки кандидат след внимателно проучване на неговите документи. 
На интервюто е необходимо да се представи оригинала на дипломата за висше образование. 
 
в. След провеждане на интервютата кандидата получава информация от екипа по приема и от 
Управителния съвет дали е приет в обучителната програма.    
 
 
Първи стъпки в обучението 
 
Както е описано в Програмата първият етап от обучението включва теоретична част, 
индивидуална психотерапия, личен опит в група и посещаване на група за супервизия.  
 
Обучението започва с два задължителни курса за новоприетите по програмата-“Въведение в 
аналитичната психология“ и „Юнгиански анализ на българския фолклор??“. Първите семинари 
от тези курсове започват по традиция един месец след приема. Провеждат са разпределени в 
4-5 семинара, по един семинар в месеца. 
 
Текущите семинари по годишния план на Обществото могат да се посещават по избор на 
студентите. Темпът на теоретично обучение е индивидуален и всеки студент може сам да 
преценява интензитета на навлизане в теорията на аналитичната психология. 
 
В съответствие с изискванията на програмата студентите следва да изберат свой индивидуален 
терапевт. Могат да се ориентират за своя избор от списъка на терапевтите в сайта на 
Обществото и при неформалните срещи по време на семинари, конференции.  
 
Групите за личен опит и групите за супервизии с техните водещи се обявяват на сайта на 
Обществото в началото на учебната година и всеки студент прави избор в коя група да се 
включи.  
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Важно! При избора на индивидуален супервизор, вече във втората фаза на обучение, той 
трябва да не съвпада с индивидуалния терапевт. Това е съществено изискване в 
психотерапевтичното обучение за несмесване на тези две роли. 
 
 
Основни документи, изисквания и процедури в процеса на обучение.     
 

1. Поетапно проследяване и оценка на развитието на обучаващите се  
 

Ежегодно „Работната група по развитие на студентите” обявява и провежда срещи с 
обучаващите се. Целта на тези срещи е проверка на индивидуалните потребности 
(промяна на статус, включване в група за личен опит или за супервизи и др.) и актуализиране 
на данни относно напредването на обучаващия се в процеса на обучение. Това става под 
формата на дискусия и попълване и предаване на следните документи: ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2, образец от които ще намерите в края на този наръчник.  
 

2. Изпитни сесии 
 
Възможност за полагане на междинен или финален изпит в рамките на програмата на БОАП за 
юнгиански ориентирани терапевти има през две изпитни сесии: през месеците май и октомври 
всяка година. (Изборът на месец октомври е свързан с възможността студентите да се 
дипломират официално в рамките на конференцията по аналитична психология, която 
традиционно се провежда през този месец. ) 
 
За да се яви на изпит през майската сесия, студентът трябва да подаде документи, 
удостоверяващи изискуемите за съответното ниво часове до Работната група за развитие на 
студентите (РГРС) до 15 март на съответната година. Ако РГРС одобри кандидатурата му, той 
трябва да изпрати писмената си разработка на членовете на Изпитната комисия през първата 
седмица на април.  
 
За да се яви на изпит през октомврийската сесия, студентът трябва да подаде документи, 
удостоверяващи изискуемите за съответното ниво часове до РГРС до 15 август на съответната 
година. Ако РГРС одобри кандидатуратаму,той трябва да изпрати писмената си разработка на 
членовете на Изпитната комисия през първата седмица на септември. 
Моля, запознайте се с процедурите за сертифициране и подробностите по провеждането на 
изпитите, описани в съответните документи.  

 

3. Процедура за междинно сертифициране 

Процедурата за междинно сертифициране включва:  

1) подготовка за междинен изпит;  
2) провеждане на междинен изпит;  
3) оповестяване на резултатите от междинния изпит.  

1) Подготовка за междинен изпит: 
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При условие, че след натрупване на задължителните за първо ниво от обучението часове 
кандидатът се чувства готов за полагането на междинен изпит, той се обръща към  Работната 
група за развитие на студентите (РГРС) и подава заявка (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) придружена със 
следните документи:  

1.Осъвременен списък с часове  лична работа, теория и групови супервизии, удостоверяващ 
наличието на необходимия за завършването на първо ниво брой часове. Сертификатите се 
представят в оригинал за сверка на Работната група за развитие на студентите (РГРС) след като 
е получено одобрение за явяване на изпита и преди самото явяване. Заедно с представянето 
на оригиналите се заплаща и таксата за изпита срещу двустранно подписан протокол. 

2.Писмен материал (статия, доклад, есе и др.) върху символен материал от сън, приказка, мит и 
др., който описва и клиничното му приложение, дори кандидатът да няма клиничен опит като 
терапевт. Обемът на разработката трябва да бъде около 10 стандартни страници (1800 символа 
на страница). Материалът трябва да бъде предаден на Изпитната комисия, назначена от 
Работната група по сертифициране (РГС), не по-късно от месец преди датата на изпита, ако 
такава вече е насрочена.  

2) Провеждане на междинен изпит 

Междинният изпит се полага приблизително в средата на обучението за Психотерапевт с 
юнгианска ориентация. Неговата цел е да се провери степента, в която кандидатът е усвоил 
основните принципи на аналитичната психология и до колко е подготвен да ги разпознава и 
прилага в контекста на клиничната работа с клиенти/пациенти.  

След като Работната група за развитие на студентите (РГРС) установи, че кандидатът отговаря 
на условията за полагане на междинен изпит, информацията за това се предоставя на 
Работната група по сертифициране (РГС). РГС насрочва дата за провеждането на изпита, ако 
няма предварително насрочена такава, назначава Изпитна комисия и информира кандидата за 
взетите решения.  

Изпитната комисия се състои от трима члена, които са дипломирани психотерапевти или 
аналитици с юнгианска ориентация с минимум три години практически клиничен опит след 
дипломирането си, като предимство се дава на колеги с по-продължителен доказан клиничен 
и/или преподавателски опит.  Съставът е индивидуален за всеки кандидат, така че да се 
избегне препокриване на роли:  в изпитната комисия не може да участва терапевт 
(индивидуален или групов) на кандидата, както и лице в близки или конфликтни отношения с 
него. Ако е невъзможно горните условия да се спазят едновременно, за член на комисията 
може да бъде поканен друг уважаван психоаналитично ориентиран терапевт или 
психоаналитик. След като съставът на Изпитната комисия бъде уточнен, РГС уведомява 
кандидата. Кандидатът има право да възрази в писмен вид срещу състава на комисията или 
отделен неин член, като посочи ясни аргументи за възражението си. РГС преразглежда състава 
на Изпитната комисия с оглед на възражението. След определянето на състава на Изпитната 
комисия, РГС уведомява избраните в нея членове и при съгласие от тяхна страна уведомява 
РГРС и кандидата за окончателния състав на Изпитната комисия. Кандидатът изпраща 
писмената си разработка директно на членовете на Изпитната комисия. РГС изпраща на 
членовете на Изпитната комисия Формуляра за оценка на междинния изпит.  
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Членовете на изпитната комисия се събират поне веднъж преди обявената изпитна дата, за да 
обсъдят впечатленията си от разработката на кандидата и да набележат въпроси или области, 
върху които да се съсредоточат по време на изпита.  

Таксата за полагане на междинния изпит е 100 лв. Тя се заплаща при представянето на 
оригиналите на сертификатите на РГРС и заплащането й се удостоверява с протокол в два 
еднообразни екземпляра. Кандидатът трябва да представи своя екземпляр в деня на изпита.  

Междинният изпит е устен и е с продължителност около 1 час. По време на изпита членовете 
на Изпитната комисия задават въпроси върху написаното и попълват индивидуално формуляри 
за оценка на междинния изпит. Комисията задава въпроси и извън писмената работа, за да 
може да се запознае по-изчерпателно със знанията и уменията на кандидата в изброените по-
долу области: 

Знания: 

* основни знания в теорията на аналитичната психология на К.Г. Юнг; 
* знания за архетипните мотиви в световната и българска митология; 
* знания за архетипните мотиви във вълшебните приказки; 
* базисни познания за психотерапията и психотерапевтичното поведение; 
* теоретични основи на диагностиката както в клиничен, така и в аналитичен контекст. 

Умения: 

* начално интервю с клиента; 
* диагностично и прогностично значение на първите сънища в терапията; 
* разбиране на хипотетичния смисъл на символния материал на клиента (сънища, рисунки, 
активно въображение); 
* себерефлексия, добро разбиране на собствената личност и способност за вербализиране на 
собствените преживявания; 
* терапевтично поведение. 

 
В деня на изпита, комисията се събира 30 минути преди обявения за изпит час и се подготвя за 
директното събеседване с кандидата. В обявения час кандидатът бива поканен при комисията. 
Когато изпитната комисия счете, че е събрала достатъчно впечатления в рамките на около час, 
кандидатът бива помолен да излезе, за да може комисията да обсъди тези впечатления, да 
вземе решение дали кандидатът преминава или не и да реши кой ще представи обобщеното й 
мнение. Кандидатът бива поканен обратно и комисията съобщава решението си, като дава и 
подробна обратна връзка за силните и слабите страни на писмената работа и устното 
представяне. Процедурата по провеждане на междинния изпит приключва след като 
комисията изготви писмен отчет за изпита и го изпрати на РГРС, заедно с оценъчните 
формуляри на всеки неин член, попълнени в рамките на изпита и преди вземане на общо 
решение от същата.  
 
Изпитът приключва с оценка Да/Не. При постигнато единодушно мнение, Комисията съобщава 
на кандидата резултатите от междинния изпит в края на самия изпит. В случай на 
невъзможност да постигне единодушно мнение или при друго затруднение в работата си, 
Комисията отлага съобщаването на резултат и провежда консултация с УС.  
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3) Оповестяване на резултатите 
 
УС уведомява официално кандидата за резултатите от изпита с нарочно електронно писмо и 
издава диплома за успешно взет междинен изпит. Дипломата се подписва от членовете на 
Комисията и на УС. След това резултатите се публикуват на сайта на БОАП, където се помества 
и списък на междинно сертифицираните студенти (съответно „терапевт под супервизия” или 
„терапевт в обучение”), описани са техните професионални права, както и задължението да 
съблюдават Етичния кодекс на БОАП.  
 
При успешно полагане на междинния изпит, кандидатите от випуски 2007, 2009 и 2011 
продължават обучителната програма със статут „терапевт под супервизия”; кандидатите от по-
късни випуски продължават обучителната програма със статут „терапевт в обучение”. 
 
Изпитни сесии 
 
Възможност за полагане на междинен изпит в рамките на програмата на БОАП за юнгиански 
ориентирани терапевти ще имате през две изпитни сесии: през месеците май и октомври всяка 
година.  
 

4. Процедура за финално сертифициране 

Процедурата за финално сертифициране включва:  

1) подготовка за финален изпит;  
2) провеждане на финален изпит;  
3) оповестяване на резултатите от финалния изпит.  

1) Подготовка за финален изпит 

При условие, че след натрупване на задължителните за второто и последно ниво от обучението 
часове кандидатът се чувства готов за полагането на финален изпит, той се обръща към  
Работната група за развитие на студентите (РГРС) и подава заявка (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 
придружена със следните документи:  

1.Осъвременен списък с часове  лична работа, теория, индивидуални  и групови супервизии, 
удостоверяващ наличието на необходимия за завършването на второто и последно ниво брой 
часове. Сертификатите се представят в оригинал за сверка на Работната група за развитие на 
студентите (РГРС) след като е получено одобрение за явяване на изпита и преди самото 
явяване. Заедно с представянето на оригиналите се заплаща и таксата за изпита срещу 
двустранно подписан протокол. 

2.Писмена оценка/оценки от суперизора/супервизорите на кандидата относно готовността му 
да положи финален изпит. (Формулярът за това представлява отделен документ). Попълненият 
формуляр/формуляри се изпращат от супервизора/супервизорите до студента и до членовете 
на Изпитната комисия, след като отговорният орган/работна група е определил и уведомил 
студента за състава й. 
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3.Описание на клиничен случай в писмен вид. Обемът на разработката трябва да бъде около 20 
стандартни страници (1800 символа на страница). Материалът трябва да бъде предаден на 
Изпитната комисия, назначена от Работната група по сертифициране (РГС), не по-късно от 
месец преди датата на изпита, ако такава вече е насрочена.  

2) Провеждане на финален изпит 

Финалният изпит се полага в края на обучението за Психотерапевт с юнгианска ориентация. 
Неговата цел е да се провери дали кандидатът има достатъчно задълбочени познания в 
областта на аналитичната психология и дали може да ги прилага успешно в клиничен контекст. 
Дипломирането по програмата дава право на завършилите я да практикуват като 
психотерапевти, поради което акцентът по време на финалният изпит е поставен върху 
клиничните аспекти на аналитичната психология и степента, в която кандидатът съумява да ги 
ползва при клиничната работа с клиенти/пациенти. 

След като Работната група за развитие на студентите (РГРС) установи, че кандидатът отговаря 
на условията за полагане на финален изпит, информацията за това се предоставя на Работната 
група по сертифициране (РГС). РГС насрочва дата за провеждането на изпита, ако няма 
предварително насрочена такава, назначава Изпитна комисия и информира кандидата за 
взетите решения.  

Изпитната комисия се състои от трима члена, които са дипломирани психотерапевти или 
аналитици с юнгианска ориентация с минимум три години практически клиничен опит след 
дипломирането си, като предимство се дава на колеги с по-продължителен доказан клиничен 
и/или преподавателски опит.  Съставът е индивидуален за всеки кандидат, така че да се 
избегне препокриване на роли:  в изпитната комисия не може да участва терапевт 
(индивидуален или групов) на кандидата, негов индивидуален супервизор, както и лице в 
близки или конфликтни отношения с кандидата. Ако е невъзможно горните условия да се 
спазят едновременно, за член на комисията може да бъде поканен друг уважаван 
психоаналитично ориентиран терапевт или психоаналитик. След като съставът на Изпитната 
комисия бъде уточнен, РГС уведомява кандидата. Кандидатът има право да възрази в писмен 
вид срещу състава на комисията или отделен неин член, като посочи ясни аргументи за 
възражението си. РГС преразглежда състава на Изпитната комисия с оглед на възражението. 
След определянето на състава на Изпитната комисия, РГС уведомява избраните в нея членове и 
при съгласие от тяхна страна уведомява РГРС и кандидата за окончателния състав на Изпитната 
комисия. Кандидатът изпраща писмената си разработка директно на членовете на Изпитната 
комисия. РГС изпраща на членовете на Изпитната комисия Формуляра за оценка на финалния 
изпит.  

Членовете на изпитната комисия се събират поне веднъж преди обявената изпитна дата, за да 
обсъдят впечатленията си от разработката на кандидата и да набележат въпроси или области, 
върху които да се съсредоточат по време на изпита.  

Таксата за полагане на финалния изпит е 300 лв. Тя се заплаща при представянето на 
оригиналите на сертификатите на РГРС и заплащането й се удостоверява с протокол в два 
еднообразни екземпляра. Кандидатът трябва да представи своя екземпляр в деня на изпита.  

Финалният изпит е устен и е с продължителност между един и два часа. По време на изпита 
членовете на Изпитната комисия задават въпроси върху написаното и попълват индивидуално 
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формуляри за оценка на финалния изпит (Формулярът за оценка по време на финалния изпит 
представлява отделен документ.) Комисията задава въпроси и извън писмената работа, за да 
може да се запознае по-изчерпателно със знанията и уменията на кандидата в изброените по-
долу области: 

Знания 

 Задълбочени познания на теорията на К.Г. Юнг и нейното съвременно развитие; 

 Добро познание за архетипната динамика, представена в националната и световна 
митология и вълшебните приказки; 

 Добро владеене на клиничната и аналитична перспектива в диагностицирането; 

 Добро разбиране на символния език на сънищата; 

 Добро познание за динамиката на комплексите в процеса на индивидуация; 

 Разбиране на динамиката на преноса и контра преноса. 

Умения 

 Изграждане и запазване на психотерапевтични взаимоотношения: договаряне, 
терапевтично поведение и граници; 

 Диагностициране на случая в юнгиански и клинични термини; психопатология и 
клинична работа с психични заболявания; 

 Психотерапевтична работа с клиента на базата на хипотетичното значение на 
символния материал, представен от него (сънища, рисунки, активно въображение, 
житейски събития); 

 Улавяне и преработване на материала от преноса и контра преноса в хода 
на терапията;  

 Умения за работа в екип (с психиатър или друг/други помагащи професионалисти; със 
семейството на клиента/пациента) и добро насочване (към психиатър, друг 
психотерапевт или социален работник);  

 Преценка за и практическо осъществяване на приключването на терапевтичния процес. 

 
 

В деня на изпита, комисията се събира 30 минути преди обявения за изпит час и се подготвя за 
директното събеседване с кандидата. В обявения час кандидатът бива поканен при комисията. 
Когато изпитната комисия счете, че е събрала достатъчно впечатления, кандидатът бива 
помолен да излезе, за да може комисията да обсъди тези впечатления, да вземе решение дали 
кандидатът преминава или не и да реши кой ще представи обобщеното й мнение. Кандидатът 
бива поканен обратно и комисията съобщава решението си, като дава и подробна обратна 
връзка за силните и слабите страни на писмената работа и устното представяне. Процедурата 
по провеждане на финалния изпит приключва след като комисията изготви писмен отчет за 
изпита и го изпрати на РГРС, заедно с оценъчните формуляри на всеки неин член, попълнени в 
рамките на изпита и преди вземане на общо решение от същата.  
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Изпитът приключва с оценка Да/Не. При постигнато единодушно мнение, Комисията съобщава 
на кандидата резултатите от финалния изпит в края на самия изпит. В случай на невъзможност 
да постигне единодушно мнение или при друго затруднение в работата си, Комисията отлага 
съобщаването на резултат и провежда консултация с УС.  
 
3) Оповестяване на резултатите:  
 
УС уведомява официално кандидата за резултатите от изпита с нарочно електронно писмо и 
издава Диплома за успешно преминато обучение за психотерапевт с юнгианска ориентация.            
Дипломата/Сертификатът се подписва от членовете на Комисията и на УС. След това 
резултатите се публикуват на сайта на БОАП, където се помества и списък на сертифицираните 
в рамките на обучителната програма на БОАП терапевти, описани са техните професионални 
права, както и задължението да съблюдават Етичния кодекс на БОАП.  
 
При успешно полагане на финалния изпит, дипломираните могат да практикуват 
психотерапевтична дейност и да се представят като юнгиански ориентирани или аналитични 
психотерапевти. 
 
Изпитни сесии 
 
Възможност за полагане на финален изпит в рамките на програмата на БОАП за юнгиански 
ориентирани терапевти ще имате през две изпитни сесии: през месеците май и октомври всяка 
година.  
 

 
Финансови условия 
 
В началото на годината обучаващите се плащат такса обучение, която варира в зависимост от 
минималната работна заплата и членския внос в сдружението. Към месец октомври 2014 г. тя е 
55 лв. 
Таксите за обучителните събития се определят от УС на сдружението. Към месец октомври 
2014 г. таксата е 63 лв. за двудневен семинар, за платили учебна такса/членски внос обучаващи 
се.  
Таксата за личната терапия и индивидуалната супервизия се определя от съответния орган на 
сдружението и е валидна за всички терапевти от програмата. Към месец октомври 2014 г. тя е 
25 лв. на сесия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 

 

ДАННИ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ 

 

1. Име на обучаващия се:........................................................................................ 

Дата и място на раждане:……………………………………………………… 

email: ……………………………………… 

GSM или телефон: ………………………. 

2. Година на прием в Обучителната програма (2007, 2009, 2011, 2014)................................ 

3. Статус (студент или слушател).................................... 

4. Фаза на обучение (първа или втора).................................... 

5. Брой взети семинарни часове.................................... ( до м…….., ……………… г.). 

6. Брой взети часове за лична терапия/анализа ( до м…….., ……………… г.). 

Име на терапевта/аналитика Часове лице в лице Часове по телефона, 
или по Skype, или по 

електронна поща: 
моля, уточнете 

   

   

   

   

   

Общо часове:   

 

7. Брой часове в група за личен опит ( до м…….., ……………… г.)..................................;  

    Име на груповия водещ..................................................................... 

8. Брой взети часове за индивидуална супервизия ( до м…….., ……………… г.). 

Име на супервизора Часове лице в лице Часове по телефона, 
или по Skype или по 
електронна поща: 

моля, уточнете 

   

   

   

   

   

Общо часове:   
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9. Брой часове за участие в групова супервизия ( до м…….., ……………… г.). 

Име на супервизора Часове Часове представяне 
на собствени случаи 

   

   

   

   

   

Общо часове:   

 

10. Брой часове за групова супервизия с представяне на собствен случай  ( до м…….., ……………г.)    

..............................; 

       Име на супервизорите..................................................................... 

11. Брой часове в семинар за представяне на случаи  

Име на водещия семинара Часове Брой на 
представените 

собствени случаи 

   

   

   

   

   

Общо часове:   

 

Забележка: Посочването на имена на терапевта/супервизора е необходимо с оглед 

сформирането на комисии за сертифициране. Данните за тези имена са известни само на двете 

Работни групи: за Развитие на студентите и за Сертифициране!  
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Приложение 2 

 
 
 
 

ЗАЯВКА ЗА АКТУАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ НА СТУДЕНТА 
 

По Обучителната програма на БОАП „К.Г.Юнг” 
 
 

 Име на заявителя:  
 

............................................................................................................................. ............. 
 

Година на прием: ........................................................................................................... 
 

Промяна на статус: 
 

□ от слушател в студент 

□ друго 

 
Актуални потребности: 

 

□ включване в група за личен опит 

 

□ включване в група за групова супервизия 

 

□ друго: .................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. ............ 

 
............................................................................................................................. ............ 

 
 
 

Дата на подаване на заявката: ...................................................................................... 
 
 

Забележка: Изборът на личен терапевт/аналитик и индивидуален супервизор става чрез 
лично договаряне като се спазва правилото това да са различни терапевти. 
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Приложение 3 

 
 
 
 

ЗАЯВКА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ 
 

По Обучителната програма на БОАП „К.Г.Юнг” 
 
 

 Име на заявителя:  
 

............................................................................................................................. ............. 
 

Година на прием: ........................................................................................................... 
 

Вид сертифициране: 
 

□ междинно 

□ финално 

 
Покрит хорариум според нивото на сертифициране: 

 
Семинари /брой часове/: ................................................................................................ 

 
Лична терапия/анализа /брой часов/: ........................................................................... 

 
Група за личен опит /брой часове/: ............................................................................. 

 
Индивидуална супервизия /брой часове/: ................................................................... 

 
Групова супервизия /брой часове/: .............................................................................. 

 
Семинар за водене на случаи /брой часове/: ............................................................... 

 
 
 
 

Дата на подаване на заявката: ...................................................................................... 
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Приложение 4 

 
 

ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНКА ОТ СУПЕРВИЗОРА 
 
 
 
 

Кандидат:_____________________   Супервизор:___________________ 
  (име)      (име) 

 
Брой часове:_______________     Брой случаи: ___________________  

 
 
 

 
Моля оценете със свои думи знанията и уменията на кандидата в изброените по-долу области. 
Имайте предвид, че коментарите ви ще бъдат видени от кандидата и че те представляват 
важно помощно средство в процеса на усъвършенстване на клиничните му умения.  
 
 
 
 
Теоретични знания: 
 
 
 
 
 
Практически знания и умения (техника): 
 
 
 
 
 
Разбиране на символите/символизма и умения за терапевтична работа с тях: 
 
 
 
 
 
 
Разбиране на преноса/обратния пренос и умения за терапевтична работа с тях: 
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Разбиране и адекватна употреба на границите: 
 
 
 
 
 
Етично отношение: 
 
 
 
 
 
Способност да ползва супервизия: 
 
 
 
 
 
 
Готовност да изследва и да работи върху дефицитите си:  
 
 
 
 
 
Моля коментирайте силни страни, съпротиви, избягване, прогрес или друга важна специфика на 
кандидата.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Кандидат:_______________________    Супервизор:__________________ 
  (подпис)     (подпис) 

 
Дата:____________________ 
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Приложение 5 

 
 

ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНКА НА МЕЖДИННИЯ ИЗПИТ 
 
 
 
 

Кандидат:_____________________         Член на комисията:___________________ 
  (име)        (име) 

 
 

Дата:_______________      
 
 

 
Оценете със свои думи знанията и уменията на кандидата в изброените по-долу области. 
Вашето мнение ще формира част от писмения отчет на Изпитната комисия и заедно с него ще 
бъдат предоставени на Работната група за развитие на студентите. 
 
 
 
Теоретични знания: 
 
 
 
 
 
 
 
Практически знания: 
 
 
 
 
 
 
 
Разбиране на символите/симолизма: 
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Разбиране на клиничните аспекти и приложение на обсъждания материал:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ниво на себерефлексия и готовност да изследва дефицитите си:  
 
 
 
 
 
 
 
Моля коментирайте силни страни, дефицити, съпротиви или друга важна специфика на кандидата.  
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Приложение 6 

 
 

ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАЛНИЯ ИЗПИТ 

 
 
 
 

Кандидат:_____________________         Член на комисията:___________________ 
  (име)        (име) 

 
Дата:_______________      

 
 
 
 

Оценете със свои думи знанията и уменията на кандидата в изброените по-долу области. 
Вашето мнение ще формира част от писмения отчет на Изпитната комисия и заедно с него ще 

бъдат предоставени на Работната група за развитие на студентите. 
 
 

Теоретични знания: 
 
 
 
 
 
Практически знания и умения (техника): 
 
 
 
 
 
 
Разбиране на символите/символизма и умения за терапевтична работа с тях: 
 
 
 
 
 
 
Разбиране на преноса/обратния пренос и умения за терапевтична работа с тях: 
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Ниво на себерефлексия и готовност да изследва дефицитите си:  
 

 
 
 
 
 
 

Моля коментирайте силни страни, дефицити, съпротиви или друга важна специфика на кандидата.  
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Приложение А 

 

Професионално-етичен кодекс  
на БОАП К.Г.Юнг 

 
1. Етична основа 

1.1.  Този кодекс касае всички членове на БОАП “К. Г. Юнг”, юнгиански 

терапевти/аналитици, супервизори, обучаващи се от всички нива на обучителната 

програма на БОАП „К.Г.Юнг“. 

1.2. Неделима част от дейността в професионалното поле е уважението към човешката 

личност независимо от раса, вяра, убеждения, националност, пол, 

социалноикономически статус или сексуална ориентация. 

1.3. Аналитичната нагласа в Юнгианската перспектива се базира на среща на 

анализанта с него самия и неговото несъзнавано. Терапевтичната връзка е специфична 

човешка среща, която изисква от терапевтите/аналитиците да чуват другия и да зачитат 

различието му в неговата персонална истина. Тази връзка предлага едно пространство, 

с достатъчно високо ниво на сигурност. 
  

2. Рамката в отношенията Терапевт/Аналитик – Клиент 

2.1. Предлагайки своите услуги, психотерапевтът/аналитикът дава следната 

информация: име, адрес, телефон, образование, работно време, специалност, ниво на 

квалификация. 

2.2. Връзката терапевт/аналитик – клиент се базира върху свободния взаимен избор. 

2.3. Терапевтът/аналитикът взима под внимание дали тази връзка няма да е повлияна 

от предишни или бъдещи отношения с клиента или неговото обкръжение и дали това 

няма да доведе до пречки в аналитичната работа. 

2.4. Терапевтът/аналитикът носи професионална отговорност за връзката 

Терапевт/аналитик – клиент. 

2.5. Терапевтът/аналитикът предлага само тези услуги, които са в рамките на неговата 

професионална компетентност и носи отговорност за насочването на клиента, в случай 

на нужда, към друг специалист, колега или практика. 
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2.6. В началото на аналитичната работа терапевтът/аналитикът следва ясно да изложи 

рамките на терапията: график, честота на срещите, стойността на хонорара, с цел 

постигане на реципрочна ангажираност на клиента. 

2.7. Минималният размер на цената за терапевтична сесия в юнгианската  парадигма 

се регламентира от БОАП „К.Г.Юнг”. 

За 2012 година: 
 Минималният  размер на цената на терапевтична сесия е 30 лева. 
 Минималният  размер на цената на обучителна терапевтична сесия е 25 

лева. 

2.8. Всички промени по време на аналитичната работа следва да бъдат въведени 

внимателно по начин, който ще зачете психичния процес по време на терапия. 

2.9. Терапевтът/аналитикът не може да има становище по въпроси, които не отговарят 

на неговата професионална квалификация. 

2.10. Терапевтът/аналитикът не участва в агресивни, перверзни или сексуални връзки с 

анализирания, семейството му, с оглед запазване на психичната и физическа цялост на 

анализанта. 

2.11. Терапевтът/аналитикът не практикува, когато е под влияние на дрога, алкохол или 

има психично или соматично заболяване, което може да окаже влияние върху 

терапевтичната работа. Ако психотерапевтът/аналитикът имат лични проблеми от 

такъв тип и проявяващи се в такава степен, че влияят върху изпълнението на 

професионалните им задължения, те се обръщат за професионална помощ с цел 

изясняване на ситуацията. 

2.12. По време на цялата терапевтична работа и след нейното приключване 

терапевтът/аналитикът запазва  дистанция в социални ситуации с клиента, семейството 

му, близките. Когато такива срещи се случат след края на терапията, правилото 

продължава да е валидно. Изключение се прави при аналитична работа с деца и 

необходимост от срещи с родителите. 

2.13. Съдържанието на сесията и идентичността на клиента са строго конфиденциални. 

2.14. Независимо от ситуацията, терапевтите/аналитиците спазват строго анонимността 

на анализирания и при необходимост се изказват с особено голямо внимание, за да не 

бъде разкрита личността на клиента. Ако клиентът пожелае да не се използва или 

публикува неговият случай или символен материал, желанието му се уважава. Това 
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може да става с устна или писмена уговорка между двамата, като в случай на 

публикуване уговорката е писмена. 

2.15. Професионалната тайна е изискване, което важи от момента на започване на 

терапия и е безсрочно. 

2.16. Ангажимента за спазване на конфиденциалност  може да бъде свален 

- със съгласие на клиента. 

– по решене на съда 

– в полза на обществения и личен интерес на клиента , когато има отасност от 

посегателство над живота и здравето на самия клиент или на трети лица. 
 

 3. Връзки с колегите 

3.1. Връзките между колеги се базират на принципа на уважението. 

3.2. Терапевт/аналитик, който по една или друга причина бъде въведен в течение за 

работата на друг колега, се отнася внимателно, със загриженост и сътрудничество, при 

спазване на ангажимента за конфиденциалност. 

3.3. Ако терапевтът/аналитикът установи, че колега не спазва Етичния кодекс на 

Обществото, той разговаря с колегата с цел изясняване или промяна на ситуацията. 

Сезирането на Етичната комисия се прави задължително в случай, че не настъпи 

необходимата промяна. 
 

4. Връзката Терапевт/Аналитик – Супервизор 

4.1. Съдържанието на сесиите в супервизия са строго конфиденциални. 

4.2. Супервизорът не се възползва пряко или косвено от положението си в йерархията 

на Обществото. Супервизорът се въздържа от агресивни, перверзни или сексуални 

връзки с колега под супервизия. 

4.3. Супервизорът е длъжен да поощрява професионалната компетентност на 

супервизирания на основата на честност, отговорност, беспристрастност и уважение 

към личността му. 

4.4. Супервизорът е длъжен да предприема действия и да следи за своята собствена 

компетентност (вкл. супервизия на супервизията при необходимост). 
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5. Връзки извън БОАП К.Г.Юнг 

5.1. Всеки член на БОАП – К.Г.Юнг носи отговорност за поведението и изявленията си 

съобразно този кодекс. 

5.2. Когато терапевт/аналитик прави представяне, той се съобразява с етичните норми 

на професията. 

5.3. Всеки член, който иска да се представи от името на БОАП-К.Г.Юнг, е длъжен да 

отбележи своя статут в Обществото: почетен, редовен,  асоциран член, позиция в 

дружеството, обучаващ се или дипломиран терапевт/аналитик. 

5.4. В случай на предлагане на услуги чрез обява, тя не трябва да изглежда като 

реклама или да съдържа обещания за специфични резултати. 
 

6. Комисия по етика 

6.1. Комисията по Етика се състои от 3 редовни или почетни членове на БОАП – К.Г.Юнг. 

Те не са членове на УС и нямат нарушения в областта на Етичния кодекс. Те се избират 

на Общо събрание с мнозинство за срок от 2 години. 

6.2. Етичната комисия се събира минимум 1 път в годината. 
 
Комисията по етика има  функции: 

6.3. Да приема и структурира актуални оплаквания свързани с нарушение на Етичния 

кодекс и да излиза със становище пред УС на БОАП-К.Г.Юнг. 

6.4. Регулярно да ревизира Етичния кодекс и да предлага промени в него на членовете 

на УС с оглед доброто функциониране на БОАП-К.Г.Юнг. 

6.5. Да съветва и уведомява всички членове на БОАП-К.Г.Юнг за въпросите на 

професионалната етика. 

6.6. Да бъде пример за етично поведение за членовете на БОАП-К.Г.Юнг. 
 
Процедури 

6.7. Нарушенията на ЕК (Етичния кодекс) се разглеждат задължително, независимо 

дали представляват закононарушения и се преследват по силата на законите на 

Република България. 

6.8. Всеки член на БОАП-К.Г.Юнг носи отговорност да сезира комисията по Етика, при 

възникване на деонтологичен проблем. 
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6.9. Всички жалби и запитвания с цел сезиране на Етичната комисия се правят в писмен 

вид и не са анонимни.Те трябва да са подписани с пълното име и адрес на заявителя. 

6.10. Работата и дебатите на комисията са конфиденциални. 

6.11. Решенията на комисията се взимат с просто мнозинство. 

6.12. Комисията излага своето становище по сигнала пред УС в рамките на 1 месец. При 

необходимост от консултация, съдействие или експертиза от трета страна срокът може 

да бъде  удължен. 

6.13. Сведения за нарушенията на етичните норми могат да постъпват както от клиенти, 

така и от колеги или обучаващи се. 

6.14. Жалбите се адресират до Комисията по етика, с копие до Председателя на 

Управителния съвет на сдружението. 

6.15. В случай на жалба Комисията по етика се свиква максимално бързо (не по-късно 

от 2 седмици) за да се информира, консултира, проучи въпросите и да събере цялата 

информация. 

6.16. В случай на нужда, Комисията по етика се среща със страните по жалбата. Това 

става в присъствието на 3 членове на Комисията. 

6.17. Заключенията на комисията по Етика се представят в писмен вид на Управителния 

съвет на БОАП К. Г. Юнг, като копия от него се изпращат на засегнатите страни. 

6.18. В случаи, в които се установят нарушения в областта на Етичния кодекс, 

Комисията може да предприеме следните мерки: 

-даване на становище за нанесени морални щети; 

-предупреждение; 

-писмено порицание; 

-предписание за извършване на действие, с оглед възстановяване на морални щети; 

- предписание за допълнително обучение, терапия или супервизия; независимо 

медицинско или  психологическо изследване или лечение; 

-предложение за замразяване на членството или изключване от БОАП „К.Г.Юнг”. 

6.19. Заключенията на комисията по Етика потвърждават или отхвърлят точките от 

заявлението за нарушение на етичния кодекс. 

6.20. Решения, свързани с членството в БОАП „К. Г. Юнг”на провинил се нейн член 

може да взема само Общото събрание. 
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Приложение Б 

 
Декларация 

за конфиденциалност при участие в супервизии 
 
 

Долуподписаният/а:  .................................................................................................... 
.............................................................................................................................. ........... 
Статут: (вярното се подчертава) редовен студент първо ниво в Обучителната програма 
(ОбП), редовен студент второ ниво ( с практика под супервизия) в ОбП, завършил ОбП,  
 
 

декларирам: 
 

1. Че съм запознат с правилата за участие и спазване на конфиденциалност при 
участието ми в супервизия на БОАП „К.Г.Юнг”, а именно: 

1.1.Право на участие в супервизиите – индивидуални и групови - имат само 
завършилите и редовните студенти в Обучителната програма на БОАП „К.Г.Юнг”. 

1.2.Право на представяне на случай и участие в груповите дискусии по време на 
супервизията имат само завършилите ОбП на БОАП „К.Г.Юнг” психотерапевти и 
редовните студенти в програмата, които са преминали във второ ниво и имат 
практика с клиенти под супервизия. 

1.3.Редовните студенти, които са в първо ниво на ОбП имат право да участват само 
като слушатели в груповите супервизии. 

1.4.Представящия случай носи етична отговорност предоставената информация да 
не съдържа общоизвестни факти и отличителни характеристики, по които клиента е 
възможно да бъде разпознат (като име, местоживеене, месторабота и други) 

1.5.Информацията, споделена по време на групова супервизия се използва 
единствено и само за целите на дискусията и по никакъв начин не става достояние 
на лица извън участващите в супервизията.  

2. Че съм съгласен да спазвам горепосочените правила и в случай на нарушението им 
нося отговорност по силата на Етичния кодекс на обществото, за което собственоръчно 
се подписвам! 
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