
 
 

 

ЦЕНТЪР СПЕКТРА 
с подкрепата на 

 
“Българска асоциация по когнитивно-поведенческа 

психотерапия” 
 
 

организира специализиран уъркшоп: 
 

„Техники, инструменти и материали в 
когнитивно-поведенческата терапия“ 

 
(31 март – 1 април 2012) 

 
 

Водещ: 
 

 КЛАРИТА ВЕЛИКОВА 
Главен клиничен психолог 

Централен и северозападен лондонски фондационен тръст за 
национално здравно обслужване - Лондон, Великобритания 

 
 
 
Място на провеждане: гр. София, бул. „Черни връх“ 54, х-л Легендите. 
   (http://hotel-legends.bg/bg/contacts) 

 
Такса за участие:  

• При предварителна заявка - 60 лева за уикенд 
• Регистрация на място - 40 лева за присъствен ден 

 
За предварителна заявка:  

 
Доц. Павлина Петкова   -     Тел.     0887/ 50 59 16 

                                                    e-mail: ppetkova@gmail.com  
 

Иван Иванов      –                    Tел. 0886/ 53 99 07 
                                                    e-mail:  ywan13@abv.bg 

 
 
 
 

http://hotel-legends.bg/bg/contacts


 
 
 

ПРОРАМА  
 

 
гр. София, 2012 г.  

 
 

Първи ден – 31  март  2012 г. (събота) 
 

9.00 часа                Регистрация на участниците 
 
 
9.30 – 9.45 часа Въведение 
        
 
9.45 – 10.45 часа Техники, инструменти и материали в когнитивно-

поведенческата терапия при депресивни и тревожни 
състояния, за откриване на силни страни и изграждане на 
гъвкавост 

   КЛАРИТА ВЕЛИКОВА 
Главен клиничен психолог 

Централен и северозападен лондонски фондационен тръст за национално здравно обслужване - Лондон, 
Великобритания 

 
 

10.45 – 11.00 часа Кафе-пауза 
 
 
11.00 – 12.00 часа  Техники, инструменти и материали в когнитивно-

поведенческата терапия при депресивни и тревожни 
състояния, за откриване на силни страни и изграждане на 
гъвкавост 

   КЛАРИТА ВЕЛИКОВА 
Главен клиничен психолог 

Централен и северозападен лондонски фондационен тръст за национално здравно обслужване - Лондон, 
Великобритания 

 
12.00 – 13.00 часа Обедна почивка 

 
 
13.00 – 14.00 часа  Техники, инструменти и материали в когнитивно-

поведенческата терапия при депресивни и тревожни 
състояния, за откриване на силни страни и изграждане на 
гъвкавост 

   КЛАРИТА ВЕЛИКОВА 
Главен клиничен психолог 

Централен и северозападен лондонски фондационен тръст за национално здравно обслужване - Лондон, 
Великобритания 

 
 

14.00 – 14.15 часа Кафе-пауза 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

14.00 – 14.15 часа Кафе-пауза 
 
 
14.15 – 15.15 часа  Техники, инструменти и материали в когнитивно-

поведенческата терапия при емоционално-регулативни 
проблеми, психотични симптоми и хронична болка 

    
КЛАРИТА ВЕЛИКОВА 
Главен клиничен психолог 

Централен и северозападен лондонски фондационен тръст за национално здравно обслужване - Лондон, 
Великобритания 

 
 

 
15.15 – 16.15 часа Кафе-пауза 

 
 
16.15 – 17.15 часа Техники, инструменти и материали в когнитивно-

поведенческата терапия при емоционално-регулативни 
проблеми, психотични симптоми и хронична болка 

    
КЛАРИТА ВЕЛИКОВА 
Главен клиничен психолог 

Централен и северозападен лондонски фондационен тръст за национално здравно обслужване - Лондон, 
Великобритания 

 
 
17.15 – 18.00 часа Дискусия и обратна връзка от деня 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Втори ден – 1 април  2012 г. /неделя / 

 
 
 
9.00 – 9.30 часа Отваряне на работната сесия 

 
 

9.30 – 10.30 часа КЛИНИЧНА СУПЕРВИЗИЯ - ДИЛЕМИ И ПРЕЧКИ 
Разбиране, концептуализиране, прилагане и развитие на 
супервизията. 

    
КЛАРИТА ВЕЛИКОВА 
Главен клиничен психолог 

Централен и северозападен лондонски фондационен тръст за национално здравно обслужване - Лондон, 
Великобритания  

 
 

10.30 – 11.00 часа Кафе-пауза 
 
 
11.00 – 12.00 часа  КЛИНИЧНА СУПЕРВИЗИЯ - ДИЛЕМИ И ПРЕЧКИ 

Взаимоотношения в супервизията, учене в процеса на 
супервизиране. 
Развитие и поддържане на работно партньорство. 

    
КЛАРИТА ВЕЛИКОВА 
Главен клиничен психолог 

Централен и северозападен лондонски фондационен тръст за национално здравно обслужване - Лондон, 
Великобритания  

 
12.00 – 13.00 часа Обедна почивка 

 
 
13.00 – 14.00 часа  СУПЕРВИЗИЯТА В КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАТА 

ТЕРАПИЯ 
Основни компетентности на когнитивно-поведенческите 
терапевти 

  Модели на супервизия в когнитивно-поведенческата терапия 
   

КЛАРИТА ВЕЛИКОВА 
Главен клиничен психолог 

Централен и северозападен лондонски фондационен тръст за национално здравно обслужване - Лондон, 
Великобритания  

 
 

14.00 – 14.15 часа Кафе-пауза 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

14.00 – 14.15 часа Кафе-пауза 
 
 

Когнитивно-терапевтична скала (CTS-R). 
Оценка и подкрепяне на повишаването на компетентността на супервизора 

 
 
14.15 – 15.15 часа  СУПЕРВИЗИЯТА В КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАТА 

ТЕРАПИЯ 
Когнитивно-терапевтична скала (CTS-R) 
Оценка и подкрепяне повишаване на компетентността на 
супервизора    

КЛАРИТА ВЕЛИКОВА 
Главен клиничен психолог 

Централен и северозападен лондонски фондационен тръст за национално здравно обслужване - Лондон, 
Великобритания  

 
 

15.15 – 15.30 часа Кафе-пауза 
 

15.30 – 16.30 часа  СУПЕРВИЗИЯТА В КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАТА 
ТЕРАПИЯ 
Когнитивно-терапевтична скала (CTS-R) 
Оценка и подкрепяне повишаване на компетентността на 
супервизора.    

КЛАРИТА ВЕЛИКОВА 
Главен клиничен психолог 

Централен и северозападен лондонски фондационен тръст за национално здравно обслужване - Лондон, 
Великобритания  

 
16.30 – 17.00 часа Дискусия и обратна връзка от деня 
 
 
17.00 – 17.15 часа Затваряне на уъркшопа 
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