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Резюме: Супервизията в световен мащаб е доказал ефективността си процес. Тя се използва, 

като необходим елемент в социалните услуги в редица страни. Нормативната и обезпеченост в 

западните демокрации, дава възможност за проследяване на качеството по изпълнението ù, най вече в 

съдържателен аспект. Базирайки се на нормативната рамка, включваща етични стандарти и други 

регулации, се очертава и профилът на предлагащия супервизия. Това, недостатъчно изследвано поле 

за България, дава основание за проучвания, имащи за цел намирането на баланса при въвеждането и 

реализирането на процеса супервизия в български условия.      
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Abstract: Supervision worldwide has proven effective process. It is used as an indispensable element in 

social services in many countries. The regulatory documents, concerning supervision in Western democracies, 

allow tracking quality performance, mostly in the content. Based on the regulatory framework, including ethical 

standards and other regulations, outlines the profile of those who proposed supervision. This insufficiently 

explored field for Bulgaria, warrants studies aimed at finding a balance in the introduction and implementation 

of process supervision in Bulgarian conditions. 
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Въведение 

Социалните услуги са комплекс от мерки и дейности насочени към подкрепа на 

уязвимите групи и имат за цел както превенция на риска - да се минимизират 

негативните последици от този риск както и такива, които са насочени за справяне с  

последиците от проблемите като дейности и услуги за рехабилитация, интеграция и 

ресоциализация[според Риядските правила на ООН]. 

Европейската общност няма общи регулации по отношение на социалните 

услуги, а по-скоро има принципи, които трябва да се следват при регулацията, когато 

регламентират съдържанието и предоставянето на услугите Това обаче не изключва 

задължението за постигане на определени резултати и именно за това са изведени тези 

общи принципи[4].  

В РБългария са реализирани не малък брой нормативни документи, като те не 

само се маркират основни положения, но и предполагат мерки, „които ще се 

предприемат с цел усъвършенстване на политиката за социално включване в областта 

на социалното подпомагане и социалните услуги, образованието, здравеопазването, 

жилищата, транспорта и други…..”[8].  

Правната рамка по организацията на социалните услуги в общността в 

РБългария, е регламентирана в Закона за социално подпомагане[6] и Правилника за 

неговото прилагане[9]. Актуални за социалните услуги за деца са Законът за закрила на 

детето[5], Правилникът за неговото прилагане[10] и Наредбата за критериите и 
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стандартите за социални услуги за деца[7], но за съжаление трябва да се отбележи, 

забелязващата се роля на тоталитарния режим в предлагането на социалните услуги[1].  

Качеството в предлагането на социалните услуги, като основен организационен 

елемент е изследван от специалисти в сферата. Много детайлно е проучването на 

Симеонова[3]. Като обобщен извод Симеонова извежда, че до голяма степен 

съществуващата нормативна база съответства на управлението на качеството на 

услугата, „но има още какво да се желае по отношение……на съществуващите 

стандарти за оценяване на качеството на предлаганите социални услуги”[3].   

Като слаб елемент може да се подчертае и слабото въвеждане на супервизията, 

която в развитите страни е неотменна практика при социалната работа. В България 

законово тя е регламентирана единствено и само за социалните услуги, предлагани за 

деца. Пропуск, касаещ пряко мотивираността на социалния участник в социалната 

услуга е и обстоятелството, че „все още няма разработена система за обвързване на 

нивото на подготовка и квалификация на работещите с резултатите от тяхната работа с 

потребителите и с размера на възнаграждението на техния труд.„[2]. 

В цялостния контекст на социалните услуги съществуват все още сериозни 

нерешени проблеми, които пряко засягат, и от които в голяма степен зависи напредъка 

и развитието на всички участници в социалните услуги. Тези проблеми варират в 

различни граници. Те възникват в съвсем ранен етап, при първоначалното 

взаимодействие, преминават през определени сложни казуси, за които е нужен 

страничен професионален поглед и нерядко са свързани с емоционалното въвличане, 

касаещо всички участници в социалните услуги. Като ефективен метод за решаването 

им е супервизията. Чрез нейната съществена особеност, че лицето, което я прилага, т.е. 

супервизорът, не е в директен контакт с клиента, който употребява услугата, тя се 

превръща в ефективен инструмент. Супервизията, може да има различни формати но да 

има за цел предоставянето на обратна връзка за работата на специалиста. Генералната 

цел, която разкрива и същността на супервизията е предоставяне на продуктивна и 

ефективна социална услуга за клиента. 

Установявайки близките връзки между социалната работа и супервизията, 

обезателно и належащо е рамкирането на евентуален профил на хората, които биха 

могли да се възползват от супервизията, но само имайки предвид, че „всеки 

супервизиран е уникален и това трябва да бъде взето под внимание„[11]. Същото 

изразено от Кадушин[12] и разширено като концепция е: „Всеки супервизиран е 

уникален, но е от помощ, ако супервизорът знае общите характеристики на 

супервизираните, като група”. 

От друга страна, всеки супервизиран има правото да очаква супервизорът да е с 

определени качества, които характеризират неговата личност като професионалист[11]. 

Като задължително условие, в резултат от свое изследване Мънсън обобщава: 

„Супервизорът има средно 15 години стаж в сферата на социалните дейности и средно 

седем години опит в подобна агенция от която е нает”[11].  

С налагането на социалната работа, супервизията придобива съществено 

значение за социалните дейности. Този факт не е изключение и за България. Поради 

специфичния характер на професията социален работник, супервизията заема ключова 

позиция в нея и ще бъде все по актуална. Амбицията процеса на супервизия да бъде 

ефективен, неминуемо изисква определено знание за очакванията на тези, които ще 

бъдат въвлечени в този процес.  

Имайки информация за нагласите на бъдещите клиенти, които ще бъдат 

супервизирани, подготовката за осъществяване на ефективен процес по супервизия, се 

предполага да е по кратка, съществена и качествена.   
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Целта на изследването е, разкриване на личността на специалиста предлагащ 

супервизия от гледна точка на работещите в социалните услуги.  

Задачите за реализирането на целта са: 

 Да се направи теоретичен анализ на литературни източници от наши и чужди 

автори за тематиката.  

 Да се обработят статистически данни от проведено емпирично изследване при 

административен персонал, персонал пряко работещ с клиенти и при помощен 

персонал в регламентирани от държавата социални услуги  

 Да се разкрият специфични аспекти на личността на специалиста предлагащ 

супервизия. 

 Да се направят изводи и препоръки за процеса супервизия и личността на 

специалиста предлагащ я. 

Предмет на изследването са гледните точки на работещите в регламентираните от 

държавата социални услуги. 

Обект на изследването е личността на специалиста предлагащ супервизия от гледна 

точка на работещите в социалните услуги .   

За целта в изследването са включени:работещи като административен, пряко работещ с 

клиенти и персонал с помощни функции в социални услуги, регламентирани от 

държавата. 

Методи на изследването са: 

 Теоретичен анализ и синтез на литературни източници на наши и чужди автори 

за. 

 Анкета с работещи в социални услуги, регламентирани от държавата, за 

различните аспекти на супервизията. 

 Статистическа обработка на емпиричните данни от изследването. 

 Експертно мнение от специалисти. 

 Анализ на нормативна база.  

 Контент-анализ на свободни отговори. 

 

Анализ на емпирични данни от изследване  

В изследването отговорите на въпросите за характеристиките за профила на 

супервизора са изключително интересни. Те разкриват представата за жизнено-

личностния профил на лицето, което би могло да извършва супервизия, според 

гледните точки на анкетираните. 

Изключително големия процент /над 48%/ на отговорилите, че лице със степен 

специалист може да извършва супервизия, е нужно да бъде разгледан детайлно. 

Данните индиректно водят към извод, че образователната и научна степен не играят 

ключова роля при определянето на супервизора. Като вероятно обяснение би било 

сравнително скорошното въвеждане, и то само в едно ограничено поле на социалните 

услуги на супервизията. Относително слаб е броят на отговорилите, че за да 

реализираш супервизия е нужно да притежаваш степен „магистър” – 18%, или научно 

звание „доктор” – 14%. Необходимо е да се инициира дебат с включването на различни 

специалисти от социалната сфера, за изработването на единни критерии и стандарти.  

Възрастовия диапазон, също е проследен в изследването. Този въпрос е 

предложен, като единственото водещо е да се проследи визията на анкетираните за 

жизнения опит на супервизора. Не е случаен фактът, че над 66% са посочили възрастов 

диапазон 35 до 55 години. Специалистите очакват супервизорът да бъде с определен 

житейски опит, подготвен за различни ситуации, които изискват бързо, енергично, 

качествено и задоволително разрешаване.  
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В изследването е предложен и въпрос със свободен коментар. Той е допълващ и 

се отнася към характеристиките на профила на супервизора. „Според Вас какъв занаят, 

кариера, занятие или специалност /професионален опит/ трябва да притежава 

супервизорът?”. Съществени и цени са коментарите от специалистите. Тяхната гледна 

точка, касаеща професионалния опит на супервизора, е до известна степен 

противоречива с представата им за образователната степен на супервизора. Те 

посочват, че супервизорът трябва да е с: «образование отговарящо на изискванията», 

«тясно специализиран, практикувал в определената сфера». По голямата част от 

коментарите съдържателно са свързани с професионалния облик на правещия 

супервизия. Извършващият супервизия трябва да е: «с богат професионален опит в 

областта, в която се прави супервизия», «да е работил много време в тази сфера», «да 

има ясна представа за социалната услуга и нейните потребности», «освен теоретични и 

практически знания при извършване на супервизията», «да притежава професионален 

опит», «специалист, който да познава естеството на работа», «управленско и/или в 

моето направление на работа», «отговарящ на профила на услугата».  

Може би за най-цялостен, обхващащ детайлите и достоверен, можем да приемем 

коментарът, че супервизорът трябва да има: »богат опит в сферата на социалните 

услуги и пряката работа с различните нива в социалните услуги». Този коментар, 

ще се превърне и в една от основните препоръки на изследването, за всички бъдещи и 

настоящи специалисти, искащи да практикуват или вече практикуващи процеса на 

супервизиране.  

Сборът /над 82%/ на мнозинството дали положителен отговор на въпроса за 

документа, който трябва да притежава един специалист, за да може да извършва 

супервизия, красноречиво описва очакванията на работещите в социалната сфера, 

желанието им за съществен, официален регламент в детайли за процеса супервизия и на 

легитимиране на извършващите я.  

Изводът е един, анкетираните изискват и очакват висока отговорност от страна 

на извършващия супервизия специалист. Документът даващ право на специалиста да 

извършва супервизия е пряко обвързан с качеството на неговата професионална 

компетентност. Видно е, че необходимостта от документ за легитимността на 

супервизора е изключително актуален за анкетираните лица. Това не случайно се 

свързва не само с професионалната подготовка, но и с процеса на доверие между 

супервизор и супервизиран.  

Има разнообразни практики на легитимиране на супервизора. Те са базирани на 

особеностите на системата в дадената държава и са с определено съдържание, чието 

предназначение е в посока урегулиране на професионалните отношения. Взети са 

предвид и особеностите на специфичните потребности на тези, за които е 

предназначена супервизията. Като универсален елемент при легитимацията на 

супервизора се наблюдава изискването за обвързаност между неговата личност и 

определени етични стандарти / австралийски модел, САЩ модел, Обединено кралство/. 

Етичните правила в прилагането на супервизия са елемента, който е не само 

задължителен при всички практики, но е и своеобразен гарант за изпълнението на 

поетите ангажименти от супервизора. 

Въпросът за регламентирането на супервизията, като цялостен и необходим 

елемент при социалните услуги, е свързан най-вече с равното третиране на 

служителите в част от тези услуги. И към настоящия момент тя фигурира нормативно, 

но е необходимо цялостното и въвеждане. Това е и предпочитанието на мнозинството 

анкетирани. 

Един видимо голям процент /над 77%/ са отговорили положително за нуждата от 

регламентиране на супервизията. Не прилагането на подход за равно третиране на 
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работещите в социалните услуги, довежда до определени смущения, които водят до 

дестабилизиране на статуквото в социалните услуги. Като пример може да се посочи 

докладът на Омбудсмана на РБългария, където в препоръките си той изисква от 

определени социални услуги да прилагат супервизия, без това да е задължително 

условие в нормативните актове, касаещи услугата. От друга страна, регламентирането 

на супервизията ще осигури основание за проследяване на качеството по прилагането 

ù, както и ще бъде нормализиран процеса по прилагането ù.  

Необходимото условие – желанието на работещите в социалните услуги е 

налице, но е задължително обединяването на другите заинтересовани страни – държава, 

местна власт, вече практикуващите супервизия, академичната общност и 

неправителствения сектор, работещ в това поле за нейното въвеждане в цялостния и 

обем. 

Резултатите за специфичния нормативен документ, който трябва да 

регламентира супервизията, показва една разнопосочна картина. Една голяма част /над 

28%/ много откровено съобщават, че не могат да преценят. Адекватен отговор, като се 

има предвид тяхната социална ориентираност и слабата им юридическа подготовка, 

свързана с ранжирането на различните нормативни документи. Интересен факт, е че 

по–големият процент /над 35%/ са на мнението, че супервизията трябва да бъде 

регламентирана чрез методика. Най-вероятно тази особеност идва от факта, че по-

голямата част от нормативните документи в социалните услуги са свързани именно с 

методики, определени от съответния принципал или министерство. Данните от този 

отговор могат да бъдат погледнати и от друга страна. Те могат да бъдат свързани с 

очакванията на работещите в сферата на социалните услуги за „спускане” на 

определени правила, които да се спазват в работата на социалните услуги. 

Анализът на данните ни дава основание да апелираме към един по-широк дебат, 

с участието на всички заинтересовани, чрез който да се оформи една сравнително ясна 

и качествена картина за нормативния документ, който да регламентира супервизията. 

 

Изводи и препоръки  

Едно изследване е ограничено във времето и мащабите си, но то има своята 

научна стойност, изразена в изводите и препоръките, които то извежда. Очакванията на 

ползващите супервизия е важен, актуален и съществен въпрос, чиито отговор ще 

генерира ефективност при прилагането и. В разработката, най-ярко се открояват 

следните изводи:  

 Специалистът, предлагаш супервизия трябва да е с богат опит в сферата, като 

практически познава различните нива на социалните услуги. Подходящия 

възрастов диапазон за лицето осигуряващо супервизия е между 35 и 55 години.  

 Образователния ценз на супервизора, не е от съществено значение,  но неговата 

професионална  квалифицираност трябва да е нормативно обезпечена.  

 Необходимостта от регламентиране на супервизията за всички социални услуги 

е ясно очертана, но тя следва да се реализира след широк дебат, включващ 

всички страни имащи отношение към този процес.  

 

  В заключение, може да се обобщи, че знанието за нагласите на работещите в 

социалните услуги за личностно-професионалния облик на прилагащия супервизия, е 

съществен, важен, актуален и от особено значение въпрос. Актуалността на  

супервизията в социалните услуги ще се засилва, особено имайки предвид всички 

аспекти на социалната ситуация в нашата страна. Това обстоятелство има своите 

предизвикателства, които ярко се открояват в мненията и отношенията на работещите в 

социалните услуги. Препоръчително е регламентирането на супервизията, най-вече в 
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съдържателен аспект. Нейното използване като алтернативна форма, би могла да сведе 

рисковете от професионално естество до минимум. Личността на супервизора и 

неговата професионална компетентност трябва пряко да корелират със сферата на 

приложение на процеса.  Супервизията, като инструмент доказал своята ефективност в 

световен мащаб, има своето актуално значение при предлагането на ефективна 

социална услуга за потребителя и за предлагащият я.         
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