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СЕДМИЦА НА ПСИХОТЕРАПИЯТА 

БУРГАС 
1- 4 септември 2012 г. 

 
Психотерапевтични методи в 

консултирането и социалната работа 
Приложение на методи от 5 терапевтични школи с 
отчитане на специфичното в българския социален 

контекст  
 

Работни часове:  
1-3 септември:  12,30 – 19,00 ч. 

                                                                4 септември:  9,00 –  12,00ч. 
 

Неработни / време за морски удоволствия/: оставащите 18 часа на денонощие!  
 

За кого:    за практици и обучаващи се в помагащите професии (психотерапевти,         
                              психолози, социални работници, лекари, учители);  за художници, както и  
                              за специалисти от други сфери на „работата с хора” (бизнесмени,  
                              мениджъри, юристи и др.) 

 
Къде:              Детски център "Ронкали"  
                          В началото на Морската градина на Бургас 
                            адрес: ул."Ал. Батенберг" №1  
                          /В непосредствена близост до хотел "Приморец"  
                           Недалеч от гарата и от автогара "Юг"/ 

 
В Седмицата са включени:  

7 три-часови уъркшопа 
с демонстрации на мощни техники и съчетания на методи от:  

фамилна терапия и терапия на двойката, арт терапия,  
 нео - юнгианска терапия, ериксонианска психотерапия, 

психодрама  
Водени от  

психотерапевти и социални работници, от старши треньори към 
Европейската асоциация по фамилна терапия, от лицензирани представители 

за България на Милтон.Х.Ериксон Фондация, САЩ 
Румен Георгиев, Женя Георгиева /ПИСЕЛ/ 

Валентина Маринова/БААТ/, Иван Димитров /Самаряни,Ст.Загора/   



 

Можете да изберете в колко дни и в кои уъркшопи да участвате. 
Участието в 4-те дни се равнява на 30  учебни часа тренинг. 

 
За 5-ти път СЕДМИЦАТА НА ПСИХОТЕРАПИЯТА се провежда на 
морето. Заформи се нещо като ежегоден Psychotherapy Fest :)  

под мотото, заимствано от циганска поговорка:                                
  Някой друг може да ти даде съвет.    Някой друг може да ти покаже пътя.                                             

                                                    Но човека, който е в теб, сам трябва да намериш!                               
 

Първата  „Седмица на психотерапията”  бе проведена от ПИСЕЛ  във Варна през септ.2003 ,  
Втората „се случи” 6 години след нея. В Бургас. И си проправи…  нов интервал!  

 
Всъщност, „Седмицата” стана ежегодно събитие в период, през който в България все си е „криза”?! 
Кризата, май, обаче, не изглежда да и  създава проблем… Може би пък „Седмицата” е добро 
съчетание – създаващо малко възможност и за море, точно когато иначе (без професионална 
мотивация!) морето е вероятно да се окаже „прескочено”.  Особено добра възможност, ако 
таксите - участие  са специално съобразени с кризисните времена – а те са! 
Време за оползотворяване на слънцето и водата /под кодовото название „зачитане на контекста”/ е 
заделено ежедневно в Програмата.     
 
Имаме възможност да ОСИГУРИМ нощувки САМО ЗА 10 ЧОВЕКА. 
Удобни с това, че са в сградата, в която ще се провежда Седмицата. И са на три минути 
от плажа.  И с цената си – от 20лв. на легло. В двойни стаи.  
До 10 август Детски Център Ронкали ще ги пази за нас. Не се подвеждайте от тази 
дата, обаче!  За тях процедираме – по реда на пристигане на заявките.  Така че, ако 
заявката Ви бъде подадена преди да е изчерпана тази възможност и ако изрично 
впишете, че искате да се ползвате от нея /може и да посочите с кого бихте искали да 
сте в една стая/ -  ще я имате! ☺ 
 
 
Регистрация:  КРАЕН СРОК:   ДО 15 август   
В този срок  е необходимо да са изпълнени и двата  
                             компонента на регистрацията:   
 
Компонент-1: Задължително попълване на Заявка за участие  
                                /вж. прикачен файл „Заявка за участие”/  
                                Изпраща се на адрес:  vkmarinova@gmail.com  
 
Компонент-2: Внасяне на такса-участие по банков път.    
                                Получател: ПИСЕЛ, IBAN: BG63PRCB92301030971714, SWIFT BIC: 
                             PRCBBGSF,  ПроКредит Банк, София, клон П. Евтимий 
 
                             При изпращане на Заявка за участие ще получите потвърждение 
(в срок от 2 дни), че тя е получена. Ако не получавате такова, по-добре  изпратете заявката 
си отново, или ни се обадете.  
 
Можете да изберете в колко дни и в кои уъркшопи да участвате. Като посочите  това в Заявката си за 
участие. Сертификатът на участника ще включва съответния брой учебни часове.   
 
Такса-участие: Таксата за участие в 1 отделен уъркшоп е: 28 лв.  
в 2 уъркшопа: 45 лв. и т.н. -  вж. прикачен файл „Такса-участие” .  
За участие в цялата Седмица, таксата е: 98лв.  
Този размер на таксата-участие е валиден  при внасянето и в срока  ДО 15 август  / като 
сте изпратили в същия срок и Заявка за участие/.   



Същевременно, не гарантираме, че до тази дата непременно ще има свободни места,   
т.е. при изчерпването им, си запазваме правото да прекратим регистрацията.  
 
При наличие на свободни места  ще има възможност и за Регистрация НА МЯСТО  
на 1 септ. в 11,30ч. в Детски център "Ронкали" ул."Ал. Батенберг" №1 /В 
началото на Морската градина на Бургас - в непосредствена близост до хотел 
"Приморец". В близост до гарата и до автогара "Юг"/ 
 
Размерът на таксата при регистрация на място  е по-висок /вж. Такса участие/.   
При заплащане на таксата от организация, таксата също е различна /вж. Такса участие/.   
   
За повече информация: 0896 75 38 37 – Валентина Маринова 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ЗА институцията, провеждаща събитието:  
Седмицата на психотерапията, Бургас се провежда от  
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНА ЕКОЛОГИЯ НА 
ЛИЧНОСТТА (ПИСЕЛ) във взаимодействие с:  
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО АРТ ТЕРАПИЯ (БААТ) 
 
ПИСЕЛ, чрез своите подструктури, е: 

 Пълноправен член на Камарата на тренинг-институтите (TIC) към 
Европейската асоциация по фамилна терапия (EFTA) от момента на 
нейното учредяване. Тренинг-програмите и треньорският състав на ПИСЕЛ 
са одобрени, приети и регистрирани в TIC, EFTA.  
Краткосрочни  /2,5 годишни/ тренинг-програми, „Консултиране с 
използване на терапевтични методи” включващи методи и техники от тези 
школи, които са изброени по-горе при описанието на Седмицата на 
психотерапията, се провеждат от ПИСЕЛ в София, Бургас и Стара Загора. 
/От септември - и във Варна/. 
Двете Дългосрочни тренинг-програми: „Фамилна терапия” и  „Арт-
терапия” се провеждат в София.  /Програмата по арт-терапия е 
съвместна между ПИСЕЛ,  Българската асоциация по арт терапия 
(БААТ) и Британската асоциация по арт-терапия (BAAT)./ 

 
 Лицензиран представител за България на Института «Милтон Х. 
Ериксон», Финекс, Аризона, САЩ.  

 
 Представител за България на професионалната мрежа  «Системи 
в преход» към Международната асоциация по фамилна терапия 
(IFTA).  През 1991 г. съвместна разработка на българския и германския 
екип на «Системи в преход» печели Наградата на Световната 
психиатрична асоциация и Наградата на Международната 
психотерапевтична фондация за световно разбирателство 
«Масерман». Регулярни практически семинари за вникване в психо-
социалното измерение на днешния социален контекст; запознаване с 
изоморфни характеристики на семействата и обществата и критерии за 
функционалност на човешките системи се провеждат от ПИСЕЛ регулярно, по 
заявки, в София и страната.  Предстояща е обучителната Програма ”Отработване на 
социалните травми върху семействата”  

 От 2009г. – член на Европейската мултикултурална фондация 
(EMF). 


