
 

Примерни текстове за съгласие за участие 

(1) 

Проект ………………………. 

Експериментатор…………… 

 

Съгласие за участие 

 

 

Изследването има за цел ……………………………………………………………………………….. 

 

То се провежда като част от (бакалавърска теза, научно-изследователската дейност на 

Департамент ‘Когнитивна наука’ и психология, международен изследователски проект XXX) 

(и е получило одобрение от Комисията по етика към Департамента). 

 

В това изследване ще бъдете помолени да… (опишете процедурата, методите, които ще 

използвате) 

 

Изследването отнема X минути (на сесия в рамките на Y сесии). 

 

Участието в това изследване е доброволно, като за участието си ще получите ….. (кредити, 

пари, награди). 

 

Имате право да се откажете по всяко време от участие в изследването без да е нужно да давате 

обяснения и без това да има каквито и да е последици за Вас, включително върху (полученото 

възнаграждение, кредити и т.н.) 

 

Опишете възможни негативни последствия – болка, нараняване, стрес, емоционален 

дискомфорт. 

 

Анонимността на участниците е гарантирана – в данните се записва само идентификационен 

номер, пол и възраст, но не и лични данни.  

Или описвате това, което се записва. Ако се записва глас, видео или друга информация, това 

трябва да бъде изрично упоменато в съгласието. 

 

Ако в момента имате въпроси относно процедурата, задайте ги на експериментатора. 

 

Ако в бъдеще имате въпроси относно изследването, можете да се обърнете към ……. 

Ако имате въпроси относно правата си на участник в изследването, можете да се обърнете към -

------ 

 

Име......................................................................................... 

 

Подпис ............................... 

 

Дата ........................                                                                                           

 



 

 

 

(2) 

Съгласие за участие 

 

Поканен сте за участие в изследване на способността на човека да реши 20 математически 

задачи за време от 10 мин, като преди това наблюдава картини с неприятно (приятно) 

съдържание в течение на половин час.  Образци от картините ще ви бъдат показани. Целта им е 

да отвлекат вниманието ви от предстоящата задача (б.а.: ето я заблудата!). По време на 

изследването, на дланта на дясната ви ръка ще се залепят два жични електрода с лейкопласт. 

 

За участието си ще получите хонорар от 50 лв, от който ще ви бъде удържан ДОД и ДОО. 

Хонорара ще получите 1 месец по-късно, след приключване на цялото изследване и след като 

подпишете граждански договор. 

 

Независимо от обещания хонорар, участието ви е доброволно, като можете да го прекратите по 

всяко време на изследването, без това да има други последствия за вас, освен че няма да 

получите хонорара си.  

 

Анонимността на данните, получени от вас при изследването, е абсолютно гарантирана. Те ще 

бъдат използувани при изготвяне на бакалавърски тезис от изследователя............ . Към него 

може да се обърнете за допълнителни въпроси на емайл .......... 

 

Запознат съм с правата си и с условията на изследването и съм съгласен да участвувам в него: 

 

Име........... подпис ........... 

Име........... подпис ........... 

Име........... подпис ........... 

Име........... подпис ........... 

Име........... подпис ........... 

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

 

 

 


