
 
 

  
 

 

Име:  Фамилия:  

Адрес за 
кореспонденция: 

 

Град:  Област:  Пощенски 
код: 

 

Държава:  България 

E-поща за 
кореспонденция: 

 Интернет 
страница: 

 

Стационарен 
телефон: 

 Мобилен: +359  

Факс:    

Давам разрешение „Ай Си Еф България” да се свързва с мен на посочените контакти по 

въпроси, свързани с Международната коуч федерация и българското ѝ представителство.   

 

Подпис:  

Компания:  

Тип коучинг: □ Личен □ Бизнес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дата:  

Години практика като 
коуч: 

Моля,  изберете една от 
изброените опции: 

□ По-малко от една (1) година 

□ 1-3 години 

□ 3-5 години 

□ 5-10 години 

□ Над 10 години 

□ Не практикувам коучинг. 

Обучение по специфични 
коучинг умения 
Моля, изберете една от 
опциите,  
изброени в тази колона: 

 

Наименование  на сертификационната програма, продължителност на 
програмата (в брой часове по специфични коучинг умения или в дни) и 
наименование на образователната институция, в случай, че сте преминал/а 
такава: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА 

ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕ  

„АЙ СИ ЕФ БЪЛГАРИЯ”                                                     

 



 

 

Сертификационна 
програма, акредитирана 
от Международната коуч 
федерация 

 
1......................................................................................................................................... 
 (Моля, посочете точното наименование на сертификационната  програма (по сертификат) и 
продължителността на програмата в брой часове по специфични коучинг умения.) 

 
........................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
 
2. ...................................................................................................................................... 
    (Моля, посочете точното наименование на образователната институция (коучинг училището) - 
наименованието  в регистъра на Международната коуч федерация на   
http://coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=2106&navItemNumber=579 ) 

 
........................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................... 
(Местонахождение на институцията – град и държава) 

 
3. ....................................................................................................................................... 
     Моля, посочете вида акредитация от Международната коуч федерация на сертификационната коучинг 
програма, която сте преминал/а: 

 
   □ ACTP (Accredited Coach Training Program) 

 
   □ ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) 

 
4. Моля, приложете копие от сертификата за преминатия от Вас курс по специфични 
коучинг умения.  

Сертификационна 
програма, която не е 
акредитирана от 
Международната коуч 
федерация 
 
 
 

 

1. ...................................................................................................................................... 
(Моля, посочете точното наименование на сертификационната  програма (по сертификат) и 
продължителността на програмата в брой часове или дни) 

 
2. ....................................................................................................................................... 
(Моля, посочете точното наименование на образователната институция.) 

 
.......................................................................................................................................... 
(Местонахождение на институцията – град и държава) 

 
........................................................ 
(Телефон за контакт) 

 
........................................................ 
(Интернет страница) 
 

3. Моля, приложете копие от сертификата за преминатия от Вас курс по специфични 
коучинг умения. 

 

Без формално обучение 
по коучинг 

□ 

(Моля, отбележете със знак .) 

http://coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=2106&navItemNumber=579


„Ай Си Еф България” като представителство на Международната коуч федерация в България е професионална общност, 

изградена на доброволен принцип в името на развитието на професионалния коучинг на високо професионално и етично 

ниво, за да служи той на хората и на организациите в бизнеса и други обществени сфери. 

   

В „Ай Си Еф България” вярваме, че най-добрият начин да изградим организацията е като всички ние – членовете,  заедно 

създаваме тази общност така,  че да е полезна на всички членове. Вярваме, че всеки от членовете може да допринесе по 

свой собствен и неповторим начин към развитието на професионалния коучинг в България на най-високото ниво.  

Затова Ви каним да отговорите на въпросите по-долу:  

 

1. Кое Ви мотивира да станете член на „Ай Си Еф България”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Какво очаквате да получите от членството си в „Ай Си Еф България”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Как бихте могли да допринесете за развитието на „Ай Си Еф България” и развитието на професионалния коучинг в 

България? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



За да се запознаете с Етичния кодекс на Международната коуч федерация и процедурата за преглед на етичното 
поведение, моля посетете http://www.coachfederation.org/ethics за английската версия, а Етичния кодекс на 
български език може да намерите на www.icfbulgaria.org или да получите от директор „Членство” на „Ай Си Еф 
България”. 
 

Етична клетва 
 
Като професионален коуч аз припознавам и съм съгласен/а да зачитам етичните и юридическите си задължения към моите 
коучинг клиенти, спонсори, колеги и към обществеността като цяло.  
 
Заклевам се да спазвам Етичния кодекс на Международната коуч федерация и в частност на „Ай Си Еф България”, и да 
практикувам тези стандарти с тези, които коучвам.  
 
Ако наруша тази  клетва или която и да е част от Етичния кодекс на Международната коуч федерация, и в частност на „Ай Си 
Еф България”, давам своето съгласие  Международната коуч федерация, и в частност „Ай Си Еф България  да ме държат 
отговорен/а за стореното.  
 
Съгласен/а съм, че за каквото и да е нарушение нося отговорност пред Международната коуч федерация, и в частност „Ай Си 
Еф България”, включително санкции като прекратяване на членството ми в Международната коуч федерация и „Ай Си Еф 
България” и/или, отнемането на моята акредитация от Международната коуч федерация. 
 

 
Запознат/а  съм и съм съгласен/а да спазвам Етичния кодекс. Моля, изберете една от двете опции:   
 

1. В случай, че сте професионален коуч, моля, 
отбележете съгласието си тук. (име и подпис): 

 
2. В случай, че не сте професионален коуч, моля 
подпишете се и отбележете в кутийката: 

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

□Прочел съм и разбирам Етичната клетва и приложения Етичен 

кодекс на Международната коуч федерация и „Ай Си ЕфБългария”. 
 

 Декларация  
 
Като кандидат за член на Сдружение „Ай Си Еф България” декларирам: 
 
Споделям целите и задачите на Сдружението и приемам да спазвам Устава, Вътрешните правила и Етичния кодекс на „Ай Си 
Еф България”.  
Имам потвърдено членство в Международната коуч федерация и полагащата се годишна такса в полза на федерацията е 
заплатена.  
Известно ми е, че съгласно Устава (чл. 9, ал. 2) мога да членувам в други организации при положение, че техните цели и 
задачи не са в конфликт и не противоречат на целите и задачите на „Ай Си Еф България”.  
Изразявам съгласие да бъда включен в публичния  регистър на членовете на Сдружението с  данните съгласно Вътрешните 
правила на Сдружението. 
 
Подписвам тази декларация на основание чл. 10, ал. 3 от Устава на „Ай Си  Еф България”. 

  

Декларатор: 
 (име и подпис): 

 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.coachfederation.org/ethics
http://www.icfbulgaria.org/


         
   
 
 
 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕ „АЙ СИ ЕФ БЪЛГАРИЯ” 
 

 
 
Встъпителна вноска: 250 лв. 
Съгласно Устава на Сдружението встъпителната вноска се заплаща в 14-дневен срок от приемането на члена и за 
срок от 12 месеца, считан от месеца на заплащане на встъпителната вноска, членът не заплаща членски внос.  
 
Годишно членство: 250 лв. 
Съгласно Устава на Сдружението членът дължи пропорционално членски внос за период, считан от месеца, 
когато изтича 12-месечният срок на встъпителната вноска, и продължаващ до 31 март на съответната година. 
Впоследствие членският внос се заплаща на годишна база от 1 април на съответната година до 31 март на 
следващата година. 
 
Примерен вариант за разяснение:  Ако сте платили встъпителна вноска 250 лв. за времето от 1 септември 2013 г. 
до 31 август 2014 г., след това ще заплатите годишен членски внос от 147 лв. за периода 1 септември  2014 г.  – 31 
март 2015 г. Впоследствие членският внос се заплаща за периода от 1 април 2015 г. до 31 март 2016 г. в пълния му 
размер. 
 
В случай, че първоначалният период от 12 месеца, за който сте заплатили встъпителна вноска, е изминал, моля 
проверете дължимата сума за Вашето годишно членство в таблицата по-долу.  

 

Начало на вашето годишно 
членство в Ай Си Еф България: 

Сума (в български лева): Вашето членство 
приключва на: 

Април 2016 250 лв. 31 март 2017 

Май 2016 231 лв. 31 март 2017 

Юни 2016 210 лв. 31 март 2017 

Юли 2016 189 лв. 31 март 2017 

Август 2016 168 лв. 31 март 2017 

Септември 2016 147 лв. 31 март 2017 

Октомври 2016 126 лв. 31 март 2017 

Ноември 2016 105 лв. 31 март 2017 

Декември 2016 84 лв. 31 март 2017 

Януари 2017 63 лв. 31 март 2017 

Февруари 2017 42 лв. 31 март 2017 

Март 2017 21 лв. 31 март 2017 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

 
По банков път 

 

Банка: Юробанк И Еф Джи България АД – София 

IBAN: BG20 BPBI 7940 1064 210201 
 

SWIFT BIC BPBIBGSF 

Получател на 
превода: 

Сдружение „Ай Си Еф България” 

Адрес на 
регистрация на 
Сдружението: 

Ул. „Искър” №4 
София 1000 
България 

БУЛСТАТ 175607086 

ИН по ДДС BG175607086 

МОЛ Кирил Калев 

Подпис: 
(ако  изпращате  по 
факс) 

 

           
 

Благодарим Ви за Вашия постоянен интерес към членството в Международната коуч федерация  
и „Ай Си Еф България”.  

С нетърпение очакваме да работим с Вас, за да увеличим ползите от коучинга  
в България и в света.  

Моля, не се колебайте да се свържете с „Ай Си Еф България” по въпросите за членството с Теодора Каменова, 
директор „Членство”, на 0887422284 или пишете на teodora.kamenova@icfbulgaria.org 

 
 
Моля, запознайте се с възможностите  за подаване на попълненото от Вас заявление за членство:    
След попълване на формуляра,моля, изпратете: 
 

- Оригинала на пощенски адрес: сдружение „Ай Си Еф България”, София 1000, ул. “Искър”№4 и/или 
- Сканирано копие на е-поща: teodora.kamenova@icfbulgaria.org 
 

Когато получите потвърждение на приема Ви за член на „Ай Си Еф България”, в случай, че сте изпратили само 
сканирано копие по е-пощата, моля, изпратете подписания от Вас оригинал на горепосочения адрес или го 
предайте лично на директор „Членство” на следващата среща на членовете на сдружението, но не по-късно от един 
месец след заплащане на встъпителната вноска/членския внос.  
 

. 
 

mailto:teodora.kamenova@icfbulgaria.org
mailto:teodora.kamenova@icfbulgaria.org

