
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

ЗА ЧЛЕНСТВО В СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  
„АЙ СИ ЕФ БЪЛГАРИЯ“ / 

ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В КЛУБ  „ПРИЯТЕЛИ НА АЙ СИ ЕФ БЪЛГАРИЯ”     
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
СНЦ „Ай Си Еф България” е представителство на Международната коучинг федерация в България. То 
представлява сдружение с нестопанска цел и е професионална общност, изградена на доброволен 
принцип в името на развитието на професионалния коучинг на високо професионално и етично ниво, 
за да служи 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 и съмишлениците от Клуба „Приятели на Ай Си Еф България“,  заедно създаваме тази общност 
така,  че да е полезна на всички и на обществото. Вярваме, че всеки от общността може да допринесе 
по свой собствен и неповторим начин към развитието на професионалния коучинг в България на най-
високо ниво.  
 

Каним Ви да се запознаете с таблицата, която разграничава ползите и правомощията на членовете от 
тези на приятелите от клуба, преди да вземете решение за кое от двете кандидатствате. 

 

Ползи от членство в СНЦ         
“Ай Си Еф България” 

Членове 
Клуб "Приятели на Ай Си 

Еф България" (вкл. 
корпоративно членство) 

Гости 

Годишна членска вноска 
120 лв  (+$245 ICF 

Global membership) 
240 лв на човек не 

Участие в Общо събрание  
да  

с право на глас 
да  

без право на глас 
не 

Право за участие в УС на 
Сдружението 

да Не не 

Право за участие в комисия 
(етична, изборна, др.) 

да Не не 

Право за ползване на лого 
на ICF и Ай Си Еф България 

да Не не 

Личен профил на уебсайта 
на СНЦ “Ай Си Еф България” 

да Не не 

Достъп до информация за 
членовете 

да Да не 

Право за коучинг практика 
по време на 
Международната седмица 
на коучинга 

да 

да  
(само обучени коучове с 
над 60 часа специфично 

коучинг обучение по 
стандартите на Ай Си Еф ) 

да  
(само обучени коучове с 
над 60 часа специфично 

коучинг обучение по 
стандартите на Ай Си Еф ) 

Получаване на CCEU - за 
преакредитация от събития 
на Ай Си Еф България 

да Да да 

Право на реклама на сайта, 
ФБ и Линкедин  

да  
(платена, с 

преференции) 

да  
(платена) 

да  
(платена) 



Ползи от членство в СНЦ         
“Ай Си Еф България” 

Членове 
Ай Си Еф клуб "Приятели 

на коучинга" (вкл. 
корпоративно членство) 

Гости 

Майсторски клас със 
световно утвърдени 
професионални коучове - 
участие 

да  
(с отстъпка според 
обявената цена за 

събитието) 

да  
(с отстъпка според 
обявената цена за 

събитието) 

да 
 (платено  на живо 100 лв, 

150 за двама; онлайн - 
60лв.) 

Ай Си Еф Академия, 
РазЛичностно развитие,  
Коучове подкрепят Коучове 
- право за водене 

да  
да 

 (предимство на 
членовете) 

да  
(в съответствие с 

утвърдените критерии) 

Ай Си Еф Академия, 
РазЛичностно развитие,  
Коучове подкрепят Коучове 
- участие в събитие в зала 

да  
(10 лв) или с 

отстъпка според 
обявената цена за 

събитието 

да 
 (10 лв) или с отстъпка  

според обявената цена 
за събитието 

да  
(платено - с 

предварителна 
регистрация - 20 лв;  на 

място - 25 лв; 30лв за 
двама) или според 
обявената цена за 

събитието 

Ай Си Еф Академия, 
РазЛичностно развитие,  
Коучове подкрепят Коучове 
-  участие в он-лайн събитие 

да 
безплатно или с 
отстъпка според 

обявената цена за 
събитието 

да  
(безплатно или с 

отстъпка като за членове) 

да  
(платено - 20лв за 1 

човек, 30лв за двама) 

Програми и уъркшопове за 
развитие на коучове - 
участие 

да  
(с отстъпка) 

да  
(с отстъпка като членове) 

да  
(платено без отстъпка) 

Еднократни събития и 
конференции - участие 

да  
(с отстъпка) 

да  
(с отстъпка като членове) 

да  
(без отстъпка) 

 
С настоящето заявявам желанието си да бъда (отбележете със знак вярното): 
 

А) приет като Член на СНЦ „Ай Си Еф България“  
 

Б) включен в Клуба „Приятели на Ай Си Еф България“   
 
Моля попълнете заявлението: 

Име:  Фамилия:  

Адрес за 
кореспонденция: 

 

Град:  Област:  Пощенски 
код: 

 

E-поща за 
кореспонденция: 

 Интернет 
страница: 

 

Стационарен 
телефон: 

 Мобилен: +359  

Компания:  Фейсбук 
име: 

 



Давам изрично разрешение членове на СНЦ „Ай Си Еф България” да се свързват с мен 
на посочените контакти по въпроси, свързани с Международната коучинг федерация 
и българското ѝ представителство, включително да ми изпращат съобщения относно 
събитията и обученията, организирани от СНЦ „Ай Си Еф България” и членовете  (моля 
отбележете със знак за кои опции давате съгласието си): 
 
Телефони                                  Електронна поща                              Пощенски адрес                                  Фейсбук 

 
 

 
 
 
 
 
 

Подпис:  

 
Ако сте отговорили с „Да“ на предишния въпрос, моля попълнете информацията по-долу. 

Имате ли обучение по специфични коучинг умения? 
 

□ Да                                 □ Не 
 

(Моля, отбележете със знак) 

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. 

Сертификационна 
програма, 
акредитирана от 
Международната 
коучинг 
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 коучинг 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 коучинг 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 
коучинг 
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.) 

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

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


 
 
 
 

1. Кое Ви мотивира да се включите в общността на Сдружение „Ай Си Еф България” като член / 

приятел (зачертайте невярното)? 

 

 

 

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

 

 

 

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

на професионалния коучинг в България? 
 
 
 

За да участвате пълноценно в общността, Ви молим да се запознаете със следните документи 

 Етичния кодекс на Международната коучинг федерация и процедурата за преглед на 
етичното поведение  -http://www.coachfederation.org/ethics за английската версия,  

 Етичния кодекс на български език, както и Устава и Вътрешните правила на 
Сдружението, може да откриете на сайта - www.icfbulgaria.org. 

 
Ако кандидатствате за член на СНЦ „Ай Си Еф България“, моля подпишете Етичната клетва: 
 

Етична клетва 
 

Като професионален коуч аз споделям целите и задачите на Сдружението и приемам Устава, 
Вътрешните правила и Етичния кодекс на Сдружението. Припознавам го и ще зачитам етичните и 
юридическите си задължения към моите коучинг клиенти, спонсори, колеги и към обществеността 
като цяло. Заклевам се да спазвам Етичния кодекс на Сдружение „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 Сдружение „Ай Си Еф България”, 
давам своето съгласие  Сдружение „Ай Си Еф България  да ме държат отговорен/а за стореното.  
Съгласен/а съм, че за каквото и да е нарушение нося отговорност пред Сдружение „Ай Си Еф 
България”, включително санкции като да бъде прекратено членството ми в Сдружението. 
 

Запознат/а съм и съм съгласен/а да спазвам Етичния кодекс на Сдружение „Ай Си Еф България“.  
Подписвам това заявление на основание чл. 10, ал. 3 от Устава на  Сдружение „Ай Си  Еф България”. 

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

(име и подпис) 
 

 
 

(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. 

 

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


Ако кандидатствате за Клуб „Приятели на Ай Си Еф България“, моля подпишете 
Декларацията: 

Декларация  
 

Като кандидат за клуб „Приятели на Ай Си Еф България“ на Сдружението, декларирам, че разбирам 
статута и правомощията си в клуба, приемам, че това не е равносилно на ЧЛЕНСТВО и няма да се 
наричам Член на Ай Си Еф България, а Приятел на сдружението и част от клуба „Приятели на Ай Си 
Еф България“.  Запознат съм таблицата, разграничаваща пълноправното членство от участието ми в 
клуба, с Устава и Вътрешните правила на сдружението и с Етичния кодекс на Международната 
коучинг федерация и „Ай Си Еф България”. 
 

Запознат/а съм  
. ................................................................. ................................................................................................................................... 

(име и подпис) 
 

Моля попълнете, подпишете и изпратете сканирано копие на заявлението до: 
Председателя на СНЦ „Ай Си Еф България“ - Мария Белопитова, 
mariya.belopitova@icfbulgaria.org. 
След като бъдете уведомени, че сте приети, може да наредите плащането към сдружението и 
да дадете данните си за фактура на Директор финанси – Николина Николова, 
nikolina.nikolova@icfbulgaria.org.  
 
На следващата страница ще видите сумата на дължимата вноска и банковата сметка на 
Сдружението. 

 
ГОДИШНИ ТАКСИ КЪМ СНЦ „АЙ СИ ЕФ БЪЛГАРИЯ“ 

 
1. Стандартният период на членство в СНЦ „Ай Си Еф България“ е 12 месеца, считано от 1 

Април на текущата календарна година до 31 Март на следващата.  
2. Членският внос за Членове на Сдружение „Ай Си Еф България“ за един годишен период 

на членство е 120 лева и се заплаща с една вноска по банков път. Плащането на 
членския внос е дължимо към 1 април на всяка календарна година. 

3. Съгласно Устава на Сдружението, при приемане на нов член се дължи встъпителна 
вноска. Встъпителната вноска се заплаща в 14-дневен срок от приемането на члена и се 
заплаща в размер, пропорционален на броя на оставащите месеци от приемането на 
члена до края на текущия период на членство (31 март), като при възникване на 
членството в периода от 1 януари до 31 март встъпителната вноска е равна на членския 
внос за периода от встъпването в членство до 31 март на следващата календарна година.  

 
Пример за разяснение на дължимите вноски за нов член на Сдружението:   
Вариант А)  
Ако сте приет/а в Сдружението през м. Април 2020г. , Вие дължите встъпителна вноска от 
120лв. за периода от 1 април 2020г., до 31 март 2021 година. Този период съвпада със 
стандартния годишен  период на членство и след изтичането му продължавате да плащате 
годишния си членски внос (120 лв), който важи от 1 Април до 31 Март на всяка следваща 
година. 
Вариант Б)  
Ако сте приет/а в Сдружението през Юли 2020г., Вие дължите встъпителна вноска от 90 лева 
считано от 01 Юли 2020г. до 31 Март 2021г.  От 01 Април 2021г. ще дължите 120 лева за 
периода 01.04.2021 – 31.03.2022г. Считано от 01.04.2022г. , Вие влизате в стандартния период 
на членство и заплащате членски внос в пълния му размер от 120 лева. 
Вариант В) 
Ако сте приет/а в Сдружението през Януари 2021г., Вие дължите встъпителна вноска от 150 
лева считано от 01 Януари 2021г. до 31 Март 2022г.  От 01 Април 2022г. ще дължите 120 лева 

mailto:mariya.belopitova@icfbulgaria.org


за периода 01.04.2022 – 31.03.2023г. Считано от 01.04.2022г. , Вие влизате в стандартния 
период на членство и заплащате членски внос в размер от 120 лева. 
 

4. Таксата за участие в Клуб „Приятели на Ай СИ Еф България“ е 240 лева. Тя е годишна и 
се заплаща еднократно, по банков път, с една вноска за 12 месеца, считано от месеца на 
приемане в клуба. След изтичане на 12 месеца, участието в Клуба може да се поднови 
със заплащане на такса за следващите 12 месеца.  

 
В случай на необходимост от повече информация относно изчисляване и заплащане на 
дължимите суми, моля да се обърнете към Николина Николова, Директор Финанси на СНЦ 
„Ай Си Еф България“ на емейл nikolina.nikolova@icfbulgaria.org. 
 

 
 

ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ 
 

Банка: UniCredit Bulbank – София 

IBAN: BG63 UNCR 70001523150748 

SWIFT BIC UNCRBGSF 

Получател на превода: Сдружение „Ай Си Еф България” 

Адресна регистрация на 
Сдружението: 

ул. „Искър” №4, София 1000, България 

БУЛСТАТ 175607086 

ИН по ДДС BG175607086 

МОЛ Мария Белопитова 

 
Благодарим Ви за интереса да сте част от общността на Сдружение „Ай Си Еф България”! 

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

  

mailto:nikolina.nikolova@icfbulgaria.org


ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 13 и 14 
от Регламент 2016/679 на ЕС 

 
Сдружение „Ай Си Еф България” събира лични данни във връзка с участието Ви в нашата 
дейност. В изпълнение на задълженията си по чл. 13 и 14 от Регламент 2016/679 на ЕС Ви 
информираме, че: 

 Сдружение „Ай Си Еф България” е регистрирано като СНЦ с БУЛСТСТ №175607086 

 Личните данни (име, телефон, имейл, адрес и Фейсбук име), които предоставяте се 

събират във връзка с Вашето участие в дейността на СНЦ „Ай Си Еф България”; 

 Тези лични данни няма да се предоставят на трети лица; 

 Изброените по - горе категории лични данни ще се съхраняват за период от 1 година от 

датата на прекратяване на членството Ви в Сдружението или в Клуба „Приятели на Ай 

Си Еф България“; 

 Съгласно действащата нормативна уредба имате право да поискате достъп, коригиране 

или изтриване на лични данни, съхраняваните за вас, или ограничаване на 

обработването на тези лични данни, както и да направите възражение срещу 

обработването на лични данни или да поискате да бъдат пренесени при друг 

администратор; 

 В случай, че имате данни за нарушения на действащото законодателство имате право 

да подадете сигнал/жалба до Комисията за защита на личните данни на следната 

интернет страница: https://www.cpdp.bg. 

В случай на въпроси, моля обърнете се към Мария Белопитова, Председател на СНЦ „Ай Си Еф 
България“, mariya.belopitova@icfbulgaria.org 
 

 
 
 

Запознат/а съм ................................................................. 
............................................................................ 

(име и подпис) 
 
 

https://www.cpdp.bg/
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