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След разглеждане на заявлението за супервизиране на практика и избор на 

супервизор, двете страни сключват споразумение. Следва вписване в регистъра за 

Супервизиране на практика на Секцията.  

Споразумение 

 

Супервизор и супервизиран се ангажират със спазване на етичните и професионални 

стандарти на отношенията на супервизия. Двете страни договарят формалните условия за 

нейното реализиране (според изискванията на Секцията). 

Задължения на страните 

1. СУПЕРВИЗОР 

От супервизорите се очаква да насърчават изграждането на професионални компетенции 

и умения посредством стимулиране на любознателността, развитие на саморефлексия и 

критичност. Тяхната роля предполага предоставяне на конструктивна обратна връзки и 

професионални насоки. Целта на процес на супервизиране е постепенно постигане на 

професионална самостоятелност и готовност за поемане на отговорност. 

1.1 Аз, (трите имена на супервизора) съм съгласен (а) да осигуря индивидуална 

супервизия на (имената на супервизирания) при спазване на изискванията на 

Секцията  

1.1.1 Продължителността на супервизирането е 4 академични часа на месец при 

практика на пълен работен ден (или съответния еквивалент) 

1.1.2 Срок от …..до …….(най-малко 3 месеца) 

1.1.3 Срещу съответното заплащане 

1.2 Приемам активно, добросъвестно и според професионалните си компетенции да 

участвам в процеса на супервизия. 

1.3 Ангажирам се да поддържам професионална връзката, в която взаимодействието 

супервизор-супервизиран да бъде ползотворно и градивно. 

1.4 Приемам да участвам в съставянето на план, в дефинирането и договарянето на 

цели на процеса на супервизия по посока на професионалното развитие на супервизирания.  

1.5 Поемам ангажимент да проследявам, коментирам и ревизирам съвместно със 

супервизирания, целите и резултатите от работа. 

1.6. Приемам да осигурявам ръководство, информация и подкрепа на супервизирания 

за развитие на неговите професионални качества и умения. 

1.7 Приемам да предоставя (според познанията си) информация за възможностите за 

включване в инициативи и форуми на професионалната общност с оглед кариерното развитие 

на супервизирания. 

1.8. На всеки 3 месеца (или еквивалент) приемам да предоставя писмена обратна 

връзка в съответствие с „Компетенции и профилиране на компетенциите” за развитието на 

професионалните компетенции и умения на супервизирания, според договорените цели. 

                                                 
1
 За признаване на практика под супервизия за EuroPsy се изисква сумарно супервизирана практика на 

пълен работен ден в рамките на една година – 1500 работни часа (или еквивалент, напр. 2 години при 4 часов 

работен ден). Приема се супервизия при различни супервизори (от регистъра на Секцията) – до четирима различни 

за цялата практика. 

http://psychology-bg.org/%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%be/
https://europsy-bg.com/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5/


1.9 Ангажирам се да  запазя поверителността на всяка лична информация (на 

супервизирания и клиентите му), която получавам в процеса на супервизия. 

 

2. СУПЕРВИЗИРАН   

2.1. Аз, (трите имена на супервизирания) избирам и съм съгласен (а) да бъда 

супервизиран от (имената на супервайзъра) при следните условия 

2.1.1  Продължителността на супервизирането е 4 академични часа на месец при 

практика на пълен работен ден (или съответния еквивалент) 

2.1.2 Срок от …..до …….(най-малко 3 месеца) 

2.1.3 Срещу съответното заплащане 

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

професионална връзката, в която взаимодействието супервизор-супервизиран да бъде 

ползотворно и градивно. 

3. Приемам да участвам в съставянето на план, в дефинирането и договарянето на цели 

на процеса на супервизия, да поставям за дискусия проблемите и трудностите в 

професионалната ми реализация и в процеса на себепознание. 

4. Ангажирам се с получаването и обмислянето на обратната връзка от супервизора, 

критичното осмисляне на предложенията и продължаващата дискусия при планиране на 

развитието на професионалните ми качества и умения. 

6. На всеки 3 месеца (или еквивалент) предоставям писмена отчет за развитието на 

професионалните ми компетенции и умения, според договорените цели и обратна връзка за 

процеса на супервизия. 

 

3. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

1. Супервизор и супервизиран носят отговорност за запазване на обменената 

информация като поверителна. Нейното разпространение е възможно само при стриктно 

спазване на законовите разпоредби и етичния кодекс на ДП РБългария. 

2. Супервизор и супервизиран носят отговорност своевременно, писмено да уведомят 

Секционната комисия за всякакви трудности в процеса на супервизия (включително 

прекратяване преди договорения период) и да участват активно в разрешаването на 

възникналите проблеми. 

 

 

Дата   Подпис супервайзър       Подпис супервизиран  

 

 

 

 

 

 


