
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СУПЕРВАЙЗЪР И СУПЕРВИЗИРАН: 

 

След като данните на кандидата за супервизирана практика бъдат обработени и 

бъде открит подходящият човек за наставляван, супервайзърът и супервизираният 

попълват споразумение, което ги обвързва помежду им и с организатора на проекта 

(Секцията), за супервизирана практика на пълен работен ден или еквивалент на непълно 

работно време. 

 

Споразумение между супервайзър и супервизиран: 

 

Супервайзърът и супервизираният поемат солидарно отговорността и поддържането на 

връзката помежду им: 

 

1. СУПЕРВАЙЗЪР 

От супервайзърите се очаква да бъдат градивни и творчески настроени, а не негативни и 

отхвърлящи. Тяхната основна роля е да напътстват и окуражават супервизираните, за да станат 

те независими. Следващите критерии се отнасят до супервайзърите: 

1. Аз, (трите имена на супервайзъра) съм съгласен да осигуря супервизия на (имената на 

супервизирания) срещу заплащане за периода считано от …… до …… 

2. Приемам активно, добросъвестно и професионално да участвам и в супервизиония 

процес. 

3. Ангажирам се да поддържам връзката на взаимно приемливо ниво на комуникация и 

подкрепа, в която взаимодействието супервайзър-супервизиран да бъде ползотворно и 

градивно. 

4. Ще окажа помощ за установяване на набор от цели, които трябва да бъдат постигнати 

чрез едновременно одобрение както от супервайзъра, така и от супервизирания. 

5. На регулярни срещи (около 2 часа на 2 седмици) ще определям и коментирам със 

супервизирания очакванията, целите, резултатите от представянето му. 

6. Ще осигуря ръководство, информация и подкрепа на супервизирания, за да разкрия по 

възможност пълния потенциал на супервизирания. 

7. Съгласен съм да помагам на моя супервизиран в предоставянето на информация 

относно кариерата на психолог – поставянето на цели и тяхното постигане. 

8. Съгласен съм да осигурявам регулярно обратна информация относно нашия прогрес 

на организаторите на проекта и моя супервизиран. 

9. Съгласен съм да запазя поверително всяка лична информация, която получавам в 

партньорството със супервизирания и организациите-изпълнители на проекта. 

 

2. СУПЕРВИЗИРАН   

1. Аз, (трите имена на супервизирания) съм съгласен да бъда супервизиран от (имената 

на супервайзъра) срещу заплащане за периода считано от …… до …… 

2. Задължавам се да спазвам стриктно договорения работен график и да поддържам 

конструктивна работна атмосфера през договорения период. 

3. Ще уведомя възможно най-бързо моя супервайзър за целите, които искам да постигна 

чрез този процес и ще участвам ангажирано в изготвянето на работния план (с помощта и 



одобрението на супервайзъра) така, че  да се обърне внимание на проблемите, които стоят пред 

мен. 

4. Ще уважавам и другите ангажименти, които има супервайзърът и ще се съобразявам, 

че нашите срещи и комуникация трябва да бъдат ограничени до нивото, което удовлетворява и 

двамата. 

5. Ще уважавам  усилията, които прави супервайзърът и ще обмислям внимателно всяко 

мнение и предложение, от негова страна. 

6. В случай, че взаимовръзката помежду ни не се получава, ще се въздържам от 

отрицателни коментари за супервайзъра пред другите и ще се възползвам от правото си на 

отказ от супервизията по взаимно приемлив и за двете страни начин. 

7. Ще предоставям обратна информация до организатора на програмата за супервизия и 

до моя супервайзър за всяка по-особена ситуация и резултат, възникнал в работата ми по 

проекта за супервизия. 

 

3. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

1. Супервайзърът  и супервизираният  носят отговорност за запазване на обменената 

информация като поверителна. За нейното разпространение се изисква съгласието на другата 

страна, а така също и на организаторите на проекта “ПРАКТИКА ПОД СУПЕРВИЗИЯ”. 

2. И двете страни трябва да известят организаторите на проекта за всякакви трудности 

със сработването или супервизионния  прогрес, така че те да бъдат разрешени или връзката да 

бъде прекратена по подходящ начин. 

 

Дата ……………  Подпис супервайзър………………  Подпис супервизиран……………… 

 

 

 

 

 

 


