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ICF Въпроси и отговори за коучинга 

 

Що е то професионален коучинг? 

Коучингът НЕ е: 

• Обучение 

• Наставляване/менторство 

• Консултация 

• “Бизнес терапия“ 

• Работата на спортния треньор 

Международната коуч федерация (ICF) дефинира коучинга като партньорство 
между коуч и клиент (индивидуален или екип) в процес, който провокира размисъл 
и креативност и вдъхновява клиента да увеличи своя личен и професионален 
потенциал, което е от особена важност в днешната сложна и несигурна среда. 

В коучинга клиентът е експертът в собствения си живот и работа и коучът вярва, 
че всеки клиент е креативна и цялостна личност и разполага с всички необходими 
ресурси, за да постигне целите си.  

На тази основа, отговорността на коуча е: 

• Да открива, изяснява и да се синхронизира с това, което клиентът желае да 
постигне. 

• Да насърчава самонаблюдението у клиента. 

• Да извлича от клиента собствените му решения и стратегии. 

• Да държи клиента отговорен и да се отчита за постигнатите от него/нея 
резултати. 

Професионалният коуч е постоянен партньор на клиента и задачата му е да подкрепя 
клиента да постига удовлетворяващи резултати в личния и професионалния си 
живот. Коучовете помагат на хората да подобрят своето представяне и да подобрят 
качеството на живота си. 

Как да разберете дали коучингът е правилният инструмент за Вас? 

За да разберете дали Вие или Вашата компания можете да се възползвате от 
коучинга, първо си набележете какво очаквате да постигнете в коучинг процеса. 
Когато клентът – частно лице или бизнес, има относително ясна идея за желания 
резултат, коучинг партньорството може да бъде полезен инструмент, за да 
разработите стратегия за това как да постигнете този резултат с по-голяма лекота. 
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Тъй като коучингът е партньорство, задайте си и въпроса дали за Вас е ценно да си 
сътрудничите, да чуете и видите странична гледна точка и да обмисляте и нови 
перспективи? Също се попитайте дали Вие или Вашият бизнес сте готови да 
посветите времето и енергията да направите реални промени? Ако отговорът на тези 
въпроси е „да”, тогава коучингът може да бъде полезен начин за Вас да израствате и 
да се развивате. 

 

Как коучингът се различава от други професионални услуги? 

Професионалният коучинг е отделна услуга, която се фокусира върху поставяне на 
цели, постигане на резултати и управление на личностната промяна. За да разберете 
какво е коучингът, понякога е полезно той да бъде разграничен от останалите 
професии, които предоставят лична и организационна подкрепа. 

• Терапия: Терапията се занимава с лекуване на емоционални рани, дисфункции и 
конфликт у индивида или във взаимоотношенията между двама или повече 
индивида. Фокусът често е върху разрешаване на трудности, които се коренят в 
миналото и възпрепятстват емоционалното присъствие на човека в настоящето. 
Коучингът, от своя страна, подкрепя личностното и професионално израстване и 
развитие, което се основава на промяна, предприета от индивида/организацията, 
за да постигне конкретни цели и резултати. Тези резултати са свързани с личния и 
професионален успех. Коучингът е фокусиран върху бъдещето. Макар 
положителните чувства/емоции да са естествен резултат от коучинга, основният 
фокус в коучинг процеса е върху създаването на действени стратегии за 
постигане на специфични цели в личния или професионалния живот на клиента. 
Акцентът в коучинг взаимоотношението е върху действието, отчетността и 
последователността от действия, които водят до остигането на целта. 

• Консултиране:  Физическите лица / организациите наемат консултантите за 
тяхната експертиза. Макар консултантските подходи да са изключително 
разнообразни, предполага се, че консултантът ще диагностицира проблемите и 
ще препоръча, а понякога и ще приложи решения на тези проблеми. При 
коучинга презумпцията е, че индивидите или екипите са способни да родят 
собствените си решения, като коучът ги подкрепя като предоставя „очила” - 
различни перспективи, през които да наблюдават казуса, и подходи, които им 
позволяват те да ги открият сами. 

• Менторство / Наставничество:  Менторът е експерт, който предоставя своята 
мъдрост и напътствия, натрупани вследствие на собствения му/ѝ опит. Процесът 
на менторство може да включва съветване, консултиране и коучинг. Коучинг 
процесът не включва съветване и консултиране, а вместо това се фокусира върху 
индивидите или групите, които сами си поставят цели и ги постигат. 

• Обучение / Тренинг: Обучителните програми целят постигане на определени 
учебни цели, заложени от обучителя/треньора или инструктора. Макар в коучинг 
процеса да се изясняват цели, те се поставят изцяло от клиента (индивид или 
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екип) с подкрепата на коуча. Също така обучението се движи по линейна пътека 
на учене, която съвпада с предварително установен “учебен” план. Коучингът не 
е линеен и няма предварително определен план. 

• Развитие на спортисти: Въпреки, че метафори от спорта често се използват в 
коучинга, работата на професионалния коуч е различна от тази на спортния 
треньор. Спортният треньор често е смятан за експерт, който напътства и 
посочва поведението на индивидуални спортисти или спортни екипи на базата на 
своето собствено по-задълбочено познание и опит. Професионалните коучове 
притежават тези качества, но познанието и опитът на индивида или екипа 
определя посоката. Освен това, професионалният коучинг, за разлика от 
развитието на спортисти, не се фокусира върху поведенията, които се извършват 
неправилно или недостатъчно добре. Вместо това, фокусът е върху откриване на 
възможности за развитие на базата на силните страни и способности на 
индивида/екипа. 

 

Кои са типичните причини, поради които да си наемете коуч? 

Много са причините, поради които индивид или екип могат да изберат да работят с 
коуч, включително, но не само следните: 

• Нещо спешно, провокиращо или вълнуващо, което е на карта 
(предизвикателство, цел извън зоната на комфорт или възможност). 

• Имате липси в знанията, уменията, увереността или ресурсите. 

• Имате желание да ускорите постигането на резултати. 

• Липсва Ви яснота по отношение на избори, които е нужно да направите. 

• Ако успехът е започнал да става проблем за Вас. 

• Ако личният живот и работата Ви не са балансирани и това създава нежелани 
последици. 

• Имате нужда да откриете своите основни силни страни и как да ги използвате 
по най-добрия начин. 

 

Как се предоставя коучинг услугата? Как изглежда процесът? 

Коучинг процес: 

Коучингът обикновено започва с лично интервю (нарича се предварително интервю – 
лице в лице или с телеконферентна връзка), за да се оценят настоящите 
възможности и предизвикателства на клиента (индивид или организация), да се 
определи обхватът на коучинг взаимоотношението, да се набележат приоритетите 
за действие и да се установят специфични желани резултати. 
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Последващите коучинг сесии могат да бъдат проведени лично или по телефона, като 
всяка сесия продължава предварително договорено между двете страни време. 
Между насрочените коучинг сесии индивидът може да бъде помолен от коуча да 
предприеме конкретни действия, които подкрепят вече набелязаните и подредени 
по приоритет от клиента цели. Коучът може да предостави допълнителни ресурси 
под формата на свързани с целите статии, списъци (със стъпки, задачи и т.н), 
инструменти за оценка или модели, за да подкрепи мисленето и действията на 
клиента (индивид или бизнес). Продължителността на коучинг взаимоотношението 
варира в зависимост от личните нужни и предпочитания на клиента. 

Инструменти за оценка:  

Съществуват множество инструменти за оценка, които да подкрепят коучинг 
процеса в зависимост от нуждите и обстоятелствата на всеки отделен клиент 
(индивид или организация). Оценките предоставят обективна информация, която 
може да увеличи себеосъзнатостта на клиента, както и осъзнатостта за другите хора 
и техните ситуации, да предоставят база за сравнение при набелязване на цели за 
коучинг процеса и стратегии, по които клиентът да предприеме конкретни действия, 
както и да предоставят метод за оценка на напредъка на клиента. 

Концепции, модели и принципи:  

В коучинг разговора могат да бъдат използвани множество концепции, модели и 
принципи, извлечени от поведенческите науки, мениджмънт литературата, духовните 
традиции и/или изкуствата и хуманитарните науки с цел: 

• Да се увеличи себеосъзнатостта на клиента и осъзнатостта за заобикалящите 
го хора;  

• Да се поощри смяна на перспективата у клиента; 

• Да се насърчи откриването на нови прозрения от клиента; 

• Да се предоставят нови рамки/”очила”, през които клиентът да разгледа 
възможностите и предизвикателствата; 

• Да се активизира и вдъхнови клиентът за действия, които да го придвижат 
напред. 

Поощрителен подход (Appreciative Inquiry): 

Коучингът включва и поощрителен подход, който се основава на това кое е 
правилно, кое работи, какво се желае и от какво клиентът има нужда, за да достигне 
до желаните резултати. Използвайки поощрителния подход, коучът моделира 
конструктивни комуникационни умения и методи, които клиентът (индивид или екип) 
може да използва, за да увеличи ефективността в своята комуникация. Коучът 
използва изследване и проактивни (а не реактивни) начини да управлява 
възможностите и предизвикателствата, предоставяне на конструктивна перспектива 
при наблюденията и обратната връзка, за да може да бъде извлечен най-
положителният отклик от клиента, както и това клиентът да си представи успеха, а не 
да се фокусира върху проблемите. Поощрителният подход е прост за разбиране и 
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приложение, но ефектът му за отваряне на нови възможности и насърчаване на 
действието може да бъде огромен. 

 

Колко време коучът работи с клиента? 

Продължителността на коучинг взаимоотношението варира в зависимост от нуждите 
и предпочитанията на клиента (индивид или екип). Три до 6 месеца може да са 
достатъчни за определени типове фокусиран коучинг. За други типове коучинг, 
хората може да преценят, че ще е полезно да работят с коуч по-продължително 
време. Сред факторите, които могат да повлияят върху продължителността, са:  

• Вида на целите; 

• Начините, по които индивидите или екипите обичат да работят; 

• Честотата на коучинг сесиите и 

• Финансовите ресурси, които са на разположение за коучинг. 

 

Как да подсигурим съвместимост в коучинг партньорството? 

Като цяло, бъдете подготвени да създадете коучинг партньорството съвместно с 
коуча. Например, спомнете си ефективно партньорство, което имате в момента в 
личния си живот или в работата. Вгледайте се как сте изградили това 
взаимоотношение и какво е важно за Вас в това партньорство? Същите неща са 
валидни и за коучинг взаимоотношението. Ето няколко насоки: 

• Направете лично интервю с няколко коуча, за да установите „кое 
взаимоотношение е правилното” що се отнася до химията между Вас и коуча. 
Коучовете са свикнали да бъдат интервюирани и обикновено нямат такса за 
такъв встъпителен и опознавателен разговор. 

• Открийте как общото и различното в стиловете ви би могло да подпомогне 
вашето личностно и професионално развитие и това на Вашия екип или 
компания. 

• Обсъдете Вашите цели за коучинг процеса в контекста на специалността на 
коуча или предпочитания от него начин на работа с индивид или екип. 

• Обсъдете с коуча какво да направите, ако в някакъв момент усетите, че 
нещата не вървят добре; споразумейте се предварително как да отработвате 
възникнали въпроси или проблеми. 

• Помнете, че коучингът е партньорство, така че бъдете настоятелни да 
говорите с коуча за всичко, което Ви притеснява по всяко време. 

В коучинг партньорството, какво прави коучът? А клиентът? 

Ролята на коуча е: 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ICF Core Competencies & Code of Ethics 8 | 24 

• Да предостави обективна оценка и наблюдения, които насърчават 
себеосъзнатостта на клиента (индивид или членовете на екипа), и 
осъзнатостта им за околните. 

• Да слуша проницателно, за да добие цялостно разбиране за обстоятелствата 
на индивида или екипа.  

• Да служи като огледало на клиента, когато той/тя изследва нови възможности 
и начини и когато планира или взима решения. 

• Да поддържа потенциала и възможностите, насърчавайки клиентът да излиза 
извън зоната си на комфорт и да провокира, съобразно с личностните сили и 
желания на клиента. 

• Да насърчава промени в мисленето, при което клиентът да открива нови 
перспективи.  

• Да провокира клиента за негови/нейни „слепи петна”, за да разкрие нови 
възможности и да подкрепи клиента да създаде алтернативни сценарии. 

• Да поддържа професионална дистанция в коучинг взаимоотношението, 
включително конфиденциалност, и да спазва Етичния кодекс на коучинг 
професията. 

 

Ролята на клиента (индивид или екип), е: 

• Да създава дневния ред за коучинг процеса на базата на коучинг цели, които 
имат значение за него/нея/тях. 

• Да използва оценката и наблюденията, за да разширява себеосъзнатостта и 
осъзнатостта си за другите. 

• Да си представя личния и/или организационен успех. 

• Да поема пълна отговорност за личните си решения и действия. 

• Да използва коучинг процеса, за да насърчава мислене в посока на 
възможности и свежи перспективи. 

• Да предприема смели действия в синхрон с личните си цели и желания. 

• Да използва мислене за „голямата картина” и умения за разрешаване на 
проблеми. 

• Да използва инструментите, концепциите, моделите и принципите, 
предоставени от коуча, за да предприеме ефективни действия, които да го 
придвижат напред. 

 

Какво изисква коучинг процесът от клиента (индивид или екип)? 
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За да е успешен, коучинг процесът изисква определени неща от индивида, всяко от 
които започват от намерението. В допълнение, клиентът трябва: 

• Да е фокусиран – върху себе си, върху трудните въпроси, трудните за 
приемане истини и върху успеха си. 

• Да наблюдава – поведенията и комуникацията на другите. 

• Да слуша – собствената си интуиция, предубеждения, преценки и начина, по 
който звучи, когато говори. 

• Да бъде самодисциплиниран – да провокира съществуващите си нагласи, 
вярвания и поведения и да развива нови, които служат на поставените от 
клиента цели, по по-добър начин. 

• Да използва силните си страни и да преодолява ограниченията, за да развие 
стил на човек/екип, който печели.  

• Да предприема решителни действия, колкото и да са извън зоната на 
комфорт, и въпреки вътрешната си несигурност, за да постига изключителни 
резултати. 

• Да има съпричастие – към себе си, когато експериментира с нови поведения, 
преживява спадове или загуби, и към другите, когато те преминават през 
същото. 

• Да проявява чувство за хумор – да не се взима твърде насериозно, да 
използва шегата, за да разведри всяка ситуация. 

• Да управлява себе си при разочарования и неизпълнени очаквания, да избягва 
емоционални реакции. 

• Да има кураж да постига повече от преди, докато постоянно се самоизследва 
без страх.  

 

Как може да се измери успехът от коучинг процеса? 

За измерването може да се мисли по два различни начина: външни показатели за 
представянето и вътрешни показатели за успеха. В идеалния случай се използват и 
двата типа измерители.  

Сред примерните външни измерители са:  

• Постигане на коучинг целите, заложени в началото на коучинг 
взаимоотношението. 

• Увеличение на приходите. 

• Повишение. 

• Обратна връзка за представянето, която се придобива от представителна 
група от средата на клиента (например, преки подчинени, колеги, клиенти, 
прекия ръководител, самия мениджър). 
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• Данни за лично и/или представяне на бизнеса (например, производителност, 
измерители за ефикасност и ефективност). 

• В идеалния случай подбраните външни измерители на успеха на клиента в 
коучинг процеса трябва да са неща, които клиентът (индивид или екип), вече 
измерва и върху които клиентът е способен да влияе пряко. 

Сред примерите за вътрешни измерители са: 

• Инструменти за самооценка, които може да бъдат прилагани първоначално и 
в редовни интервали в коучинг процеса. 

• Промяна в самоосъзнатостта на клиента и осъзнатостта му/й за останалите. 

• Промени в перспективата и мисленето, които водят до по-ефективни 
действия. 

• Промени в емоционалното състояние, които вдъхват увереност. 

 

Кои са факторите, които трябва да бъдат взети предвид, когато се 
взима решение за инвестиране в коучинг? 

Работата с коуч изисква и личен ангажимент на време и енергия, и финансов 
ангажимент. Таксите варират и зависят от специалността и нивото на опитност на 
коуча. Клиентите трябва да обмислят и желаните резултати и ползи, и очакваната 
продължителност на коучинг процеса. Тъй като коучинг взаимоотношението стъпва 
изцяло върху ясната комуникация, каквито и да са финансовите въпроси или 
притеснения, те трябва да бъдат изречени още в първоначалните разговори, преди 
да бъде подписано коучинг споразумението и договора между доставчика на коучинг 
услугата и организацията. Услугата за търсене на коуч на ICF (ICF Coach Referral 
Service) ви позволява да потърсите коуч навсякъде по света на базата на редица от 
квалификации, включително и размер на таксата. За да откриете сертифицирани 
коучове в България, посетете Базата със сертифицирани коучове - членове на ICF 
Bulgaria. 

 

Кое провокира огромния ръст на коучинг индустрията? 

Коучингът се разви значително по много причини. Като цяло светът се промени 
много и коучингът е високоефективен инструмент за справяне с тези промени. 
Например, коучингът е отличен инструмент за предизвикателствата на пазара на 
труда днес. Сега има повече хора в преход от една работа/кариера към друга, повече 
хора работят за себе си или управляват малък бизнес.  

Сред факторите от реалния живот, които ускоряват ръста на коучинг индустрията, са: 

• Скоростни промени във външната бизнес среда. 
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• Съкращения, преструктуриране, сливания и придобивания и други 
организационни промени радикално промениха това, което в миналото 
наричахме „традиционен трудов договор” – компаниите вече не могат да 
постигат резултати, използвайки традиционните мениджърски подходи. 

• При растящия недостиг на талантливи служители в определени индустрии, 
компаниите трябва да се ангажират към инвестиции в развитието им. 

• Расте несъответствието между това, което мениджърите са обучавани да 
правят, и това, което работата им изисква те да правят днес, за да посрещнат 
увеличаващите се изисквания за конкурентни резултати. 

• Хората се безпокоят заради несигурността за работните си места и заради 
увеличаващия се натиск да постигат резултати на все по-високо ниво от когато 
и да било преди. 

• Компаниите трябва да развият работна среда, която да е приобщаваща и в 
дух на сътрудничество, за да постигнат стратегическите си бизнес цели и да 
поддържат високи нива на удовлетвореност на клиентите. 

• Клиентите, които са преживели отличните резултати от коучинга, разказват на 
все повече хора за ползите от него. 

• Днес хората са по-отворени към идеята да поемат отговорността за 
собствения си живот. Коучингът им помага да направят точно това. 

• Накратко, коучингът помага на индивидите и компаниите да се фокусират 
върху най-важното в живота и в бизнеса, така че индустрията продължава да 
расте.  
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Oсновни коучинг компетенции на ICF 
 

Международната Коуч Федерация (ICF) дефинира коучинга като "партньорство с 
клиент в един творчески, провокиращ размисъл процес, който ги вдъхновява да 
увеличат своя личен и професионален потенциал".  

Единадесетте основни коучинг компетенции са разделени в четири групи според това 
дали са логически сходни, ако се търси общото между компетенциите във всяка 
група. Отделните коучинг компетенции, както и групирането им не са направени по 
какъвто и да приоритет, тъй като всички са основни и е жизненоважно всеки 
компетентен коуч да ги демонстрира. 

 

А. СЪЗДАВАНЕ НА ОСНОВАТА НА КОУЧИНГ ПАРТНЬОРСТВОТО 

1. Изпълнение на етичните и професионални стандарти. 

2. Създаване на коучинг споразумението. 

 

Б. СЪВМЕСТНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО МЕЖДУ КОУЧА 

И КЛИЕНТА 

3. Създаване на доверие и близост с клиента 

4. Присъствие на коуча. 

 

В. ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ НА КОУЧА 

5. Активно слушане. 

6. Задаване на силни въпроси. 

7. Директна комуникация. 
 

Г. ФАСИЛИТИРАНЕ НА УЧЕНЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ 

8. Провокиране на осъзнатост. 

9. Проектиране на действия / стъпки. 

10. Планиране и целеполагане. 

11. Управление на напредъка и отчетността. 
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А. СЪЗДАВАНЕ НА ОСНОВАТА НА КОУЧИНГ 
ПАРТНЬОРСТВОТО 

1. Изпълнение на етичните и професионални стандарти – коучът разбира 

коучинг стандартите и етиката и има способност да ги прилага адекватно във всички 
коучинг ситуации. Коучът: 

1. Разбира и показва в собственото си поведение стандартите за поведение на 
ICF (както са записани в Част III от Етичния кодекс на ICF). 

2. Разбира и следва насоките за спазване на етиката, разработени от ICF. 

3. Ясно комуникира разликите между коучинг, консултация, психотерапия и 
други подкрепящи професии 

4. Пренасочва клиента към друг подкрепящ професионалист, когато е нужно, 
като разбира кога това е нужно и кои са наличните ресурси. 

2. Създаване на коучинг споразумението – способността на коуча да разбира 

какво се изисква в конкретното коучинг взаимоотношение и да сключи споразумение 
с потенциален или нов клиент за коучинг процеса и взаимоотношението. Коучът: 

1. Разбира и ефективно обсъжда с клиента насоките и конкретните параметри на 
коучинг взаимоотношението (например, логистика, такси, график на сесиите, 
включване на други лица, ако е подходящо). 

2. Постига споразумение с клиента за това кое е подходящо в коучинг 
взаимоотношението и кое – не, какво предлага и какво – не, и за 
отговорностите на клиента и коуча. 

3. Определя дали има ефективно напасване между неговия/нейния коучинг 
метод и нуждите на потенциалния клиент. 

 

Б. СЪВМЕСТНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВОТО 
МЕЖДУ КОУЧА И КЛИЕНТА 

3. Създаване на доверие и близост с клиента  - способността на коуча да 

създаде безопасна и подкрепяща среда, която трайно насърчава взаимното 
уважение и доверие. Коучът: 

1. Показва искрена загриженост за добруването и бъдещето на клиента. 

2. Постоянно с поведението си показва личен интегритет, честност и искреност. 

3. Установява ясни споразумения и спазва обещанията си. 

4. Показва уважение към възприятията, стила на учене и личност на клиента. 
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5. Предоставя постоянна подкрепа за и насърчава нови поведения и действия у 
клиента, включително такива, които включват поемането на рискове и страх 
от провал. 

6. Иска разрешение да коучва клиента в нови, чувствителни за него области. 

 

4. Присъствие на коуча – способността на коуча да е напълно осъзнат и да 

създава спонтанно взаимоотношение с клиента, като използва стил, който е отворен, 
гъвкав и уверен. Коучът: 

1. Е присъстващ и гъвкав по време на коучинг процеса, “танцува” в момента. 

2. Преценява собствената си интуиция и се доверява на вътрешната си мъдрост 
– “следва интуицията си”. 

3. Е отворен към това да не знае и да поема рискове. 

4. Вижда много начини да работи с клиента и избира на момента кое е най-
ефективно за него/нея. 

5. Използва ефективно хумора, за да създаде усещане за лекота и енергия. 

6. Уверено променя перспективите си и експериментира с нови възможности в 
собствените си действия по време на коучинг сесията. 

7. Показва увереност при работа със силни емоции и самият коуч може да 
управлява себе си и да не бъде завладян и уплетен от емоциите на клиента. 

 

В. ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ НА КОУЧА 

5. Активно слушане – способността на коуча да се фокусира изцяло върху това, 

което клиентът казва или не казва, да разбере значението изговореното в контекста 
на желанията на клиента и да подкрепи себеизразяването на клиента. Коучът: 

1. Се придържа към клиента и неговия/нейния дневен ред (agenda), а не към 
собствените си идеи и дневен ред за клиента. 

2. Чува притесненията, целите, ценностите и вярванията на клиента за това кое е 
възможно и кое - не. 

3. Разграничава думите, тона на гласа и езика на тялото. 

4. Обобщава, перифразира, подчертава, прави огледало на това, което клиентът 
казва, за да подсигури яснота и разбиране. 

5. Насърчава, приема, изследва и подсилва изразяването на чувства, възприятия, 
притеснения, вярвания, предложения и т.н. от клиента. 

6. Интегрира (обобщава в едно взаимно свързано цяло – бел. прев.) и надгражда 
над идеите и предложенията на клиента. 
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7. Извлича или разбира същината на комуникацията на клиента и помага на 
клиента да стигне до нея, вместо да се впуска в дълги описателни разкази. 

8. Позволява на клиента да изкаже гласно или “да изчисти” ситуацията, без да 
го/я осъжда или да е пристрастен към това клиентът да се придвижи към 
следващите стъпки. 

 

6. Задаване на силни въпроси – способността на коуча да задава въпроси, които 

разкриват информацията от максимална полза за коучинг взаимоотношението и 
клиента. Коучът: 

1. Задава въпроси, които отразяват неговото активно слушане и разбиране на 
перспективата на клиента. 

2. Задава въпроси, които пораждат откривателство, прозрения, ангажимент или 
действие (например, въпроси, които провокират предположенията на 
клиента). 

3. Задава отворени въпроси, които създават по-голяма яснота, възможности или 
ново учене. 

4. Задава въпроси, които придвижват клиента към това, което той/тя желае, а не 
въпроси, които карат клиента да се оправдава или да гледа назад. 

 

7. Директна комуникация – способността на коуча да комуникира ефективно по 

време на коучинг сесиите и да използва език, който има възможно най-
благоприятния ефект върху клиента. Коучът: 

1. Е ясен, изразява се ясно и директно, когато споделя и предоставя обратна 
връзка. 

2. Използва казаното от клиента и му отразява обратно същите думи, с цел да 
помогне на клиента да разбере от друга перспектива какво той/тя желае или 
за кое се чувства несигурен/а. 

3. Ясно заявява целите на коучинга, дневния ред на коучинг сесията, целта на 
техниките или упражненията. 

4. Използва език, който е подходящ и показва уважение към клиента (например, 
несексистки, нерасистки, не използва технически и други термини, които са 
неразбираеми за клиента, не ползва жаргон) 

5. Използва метафори и аналогии, за да илюстрира своя идея или да нарисува 
вербално конкретна картина. 
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Г. ФАСИЛИТИРАНЕ НА УЧЕНЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ 

8. Провокиране на осъзнатост – способността на коуча да интегрира и прецизно 

да оценява множество източници на информация и да прави тълкувания, които 
помагат на клиента да добие осъзнатост и следователно да постигне желаните 
резултати. Коучът: 

1. Когато оценява притесненията на клиента, коучът отива отвъд думите 
(казаното), като не се оставя да бъде “уловен” от описанието на клиента. 

2. Провокира търсене на по-задълбочено разбиране, осъзнатост и яснота. 

3. Идентифицира пред клиента неговите/нейните скрити притеснения, типични, 
по навик начини за възприемане на себе си и света, разликите между фактите 
и тълкуванието им, разминаването между мислите, чувствата и действията. 

4. Помага на клиентите да открият за себе си нови мисли, вярвания, възприятия, 
емоции, настроения и т.н., които засилват тяхната способност да предприемат 
действие и да постигат това, което е важно за тях. 

5. Комуникира по-широки перспективи на клиентите и насърчава ангажимента 
към това да променят гледната си точка и да намерят нови възможности за 
действие. 

6. Помага на клиентите да видят различните, взаимосвързани фактори, които 
влияят върху тях и тяхното поведение (например, мисли, емоции, тялото, 
произходът им). 

7. Изразява пред клиентите прозрения по начини, които са полезни и смислени 
за клиента. 

8. Открива основните силни страни, както и основните области за учене и 
развитие и кое е най-важно да бъде адресирано по време на коучинга. 

9. Моли клиента да разграничава тривиални от значими теми/проблеми, 
ситуационни от повтарящи се поведения, когато изследва разминаването 
между думи и действия. 

 

9. Проектиране на действия / стъпки – способността на коуча да създава 

заедно с клиента възможности за постоянно учене, по време на коучинга и в 
ситуации в служебния и личния живот, и да предприема нови действия, които ще 
доведат до желаните коучинг резултати по най-ефективния начин. Коучът: 

1. Мисли заедно с клиента и го подкрепя да определи кои са действията, които 
ще му позволят да покаже, практикува и задълбочи новото, което е научил. 

2. Помага на клиента да се фокусира и систематично да изследва конкретни 
притеснения и възможности, които са централни за желаните цели, за които 
клиентът и коучът са се договорили, че ще работят съвместно. 
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3. Ангажира клиента да изследва алтернативни идеи и решения, да преценява 
различни опции и да взима свързаните с тях решения. 

4. Насърчава активно експертиментиране и себеоткривателство, в които 
клиентът прилага това, което е обсъждал/а и научил/а по време на коучинг 
сесиите веднага след това в своя служебен или личен живот. 

5. Празнува успехите на клиента и способността му за бъдещо развитие. 

6. Предизвиква предположенията и перспективите на клиента, за да провокира у 
него/нея нови идеи и да открие нови възможности за действие. 

7. Защитава или изтъква гледни точки, които са в синхрон с целите на клиента и, 
без да е привързан към тях, ангажира клиента да ги разгледа. 

8. Помага на клиента по време на коучинг сесията да стигне до „стъпки за 
действие от днес“, като предоставя непосредствена подкрепа. 

9. Насърчава и провокира разширяването на зоната на комфорт на клиента, 
както и подходящ удобен ритъм на учене. 

 

10. Планиране и целеполагане – способността на коуча да разаробтва и 

поддържа ефективен план за коучинг партньорството с клиента. Коучът: 

1. Обединява събраната информация и заедно с клиента създава коучинг план и 
цели за развитие, които адресират притесненията и основните сфери за учене 
и развитие на клиента. 

2. Създава план с желани резултати, които са постижими, измерими, конкретни и 
с краен срок. 

3. Нанася корекции в плана, когато се наложи в коучинг процеса и в резултат на 
промяна в ситуацията на клиента. 

4. Помага на клиента да идентифицира и оцени различни ресурси за учене 
(например, книги, други професионалисти). 

5. Идентифицира и показва на клиента от самото начало успехите, които са 
важни за него. 

 

11. Управление на напредъка и отчетността – способността на коуча да 

поддържа вниманието върху това, което е важно за клиента, и да остави 
отговорността на клиента да предприеме действие. Коучът: 

1. Ясно изисква от клиента действия, които ще го/я придвижат към желаните 
цели. 

2. Показва, че управлява докрай напредъка и отчетността като пита клиента за 
действията, които се е ангажирал да приедприеме по време на предходна/и 
сесия/и. 
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3. Утвърждава клиента за това, което е направил, не е направил, научил или 
осъзнал от предходна/и коучинг сесия/и. 

4. Заедно с клиента ефективно подготвя, организира и преглежда 
информацията, придобита по време на коучинг сесиите. 

5. Помага на клиента да поддържа ритъма между сесиите като държи 
вниманието върху коучинг плана и желаните от клиента резултати, съвместно 
уточнените курсове на действие и теми за следваща/и сесия/и. 

6. Фокусира се върху коучинг плана, но също така е отворен да адаптира 
поведението и действията си въз основа на коучинг процеса и да променя 
посоката по време на сесиите. 

7. Е в състояние да сменя гледните точки между мястото, където клиентът е и 
където желае да стигне. Създава контекст за обсъжданите теми, като напомня 
на клиента желаната цел. 

8. Насърчава самодисциплината на клиента и го държи отговорен за това, което 
казва, че ще направи, за резултатите от дадено планирано действие или за 
конкретен план с определени крайни срокове. 

9. Развива способността на клиента да взима решения, да се справя с ключови 
притеснения и да се развива (да получава обратна връзка, да определя 
приоритети и да задава ритъма на учене, да прави рефлексия върху тях и да 
учи от опита си) 

10. Позитивно конфронтира клиента, когато той/тя не е предприел действията, 
върху които са се съгласили с коуча. 
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Етичен кодекс на ICF / ICF Bulgaria 

 
 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА  

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ  

”АЙ СИ ЕФ БЪЛГАРИЯ” 
(Приет с решение по т. 7 от Протокол от заседанието на Общото събрание, състояло 

се на 4 ноември 2010 г.; на основание чл. 9, ал. 2 от Устава на "Ай Си Еф България" 
Етичният кодекс на "Ай Си Еф България" съответства  на Етичния кодекс на 

Международната коуч федерация) 
 

 

ЧАСТ ПЪРВА:  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА КОУЧИНГА  
 

Раздел І 

Определениe 

 

1. Коучинг 

Коучингът е партньорство с клиенти в процес, който провокира размисъл и 
творчество и ги вдъхновява да развиват своя личен и професионален потенциал.   

2. Професионално коучинг взаимоотношение 

Професионално коучинг взаимоотношение има, когато коучингът включва бизнес 
споразумение или договор, определящи отговорностите на всяка от страните. 

3. Професионален коуч от Международната коуч федерация 

Всеки професионален коуч от Международната коуч федерация се съгласява  да 
практикува основните професионални коучинг компетенции и се заклева да е 
отговорен по силата на Етичния кодекс на Международната коуч федерация.  

За да се изяснят ролите в коучинг взаимоотношението, често се налага да се направи 
разграничение между клиент и спонсор. В повечето случаи клиентът и спонсорът са 
едно и също лице и поради това са наричани  „клиент”. За яснота и с цел 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ICF Core Competencies & Code of Ethics 20 | 24

разграничение между двете, обаче, Международната коуч федерация определя тези 
роли както следва: 

4. Клиент 

„Клиентът” е лицето/ лицата, които са коучвани.  

5. Спонсор 

„Спонсорът” е физическо или юридическо лице (включително негови 
представители), които заплащат  коучинг услугите и/или организират  
предоставянето им на клиента.  

Във всички случаи договорите за коучинг услуги трябва ясно да установяват  правата, 
ролите и отговорностите както на  клиента, така и на  спонсора, когато  те не са едно 
и също лице.  

 

ЧАСТ ВТОРА 

СТАНДАРТИ ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ  
Въведение: Професионалните коучове на Международната коуч федерация се 

стремят да  се  държат по начин, който се отразява  положително върху 

професията коуч, отнасят се с уважение към различните подходи в  коучинга и 

съзнават, че са обвързани от приложимите закони и правила. 

Раздел  І  

Професионално поведение – общи положения 

Като коуч поемам задължение:  

1. Да не  правя каквито и да са  публични изказвания, които не отговарят 
на истината или са подвеждащи по отношение на  предлаганото от мен в 
качеството ми на  коуч; да не правя неверни твърдения в каквито и да са 
писмени документи, свързани с професията на коуча, със сертификацията и 
акредитацията ми, с Международната коуч федерация и  с „Ай Си Еф 
България”. 

2. Да посочвам  ясно и конкретно моята коучинг квалификация, експертиза, опит, 
сертификация и акредитация от Международната коуч федерация. 

3. Да  признавам и уважавам усилията и приноса на другите  и  да не  
ги преиначавам и представям като свои. Съзнавам, че нарушението на този 
професионален стандарт може да е основание за това трети страни да търсят 
правата си по съдебен път.  

4. Винаги да се стремя да осъзнавам моите лични предизвикателства и въпроси, 
които може да накърняват, да са в конфликт или да възпрепятстват 
качеството на работа ми като коуч или професионалните ми коучинг 
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взаимоотношения. Когато фактите и обстоятелствата налагат,  своевременно  
да търся  професионална подкрепа и да определям действието, което ще 
предприема, включително, ако е уместно, временно да преустановя или да 
прекратя коучинг взаимоотношението/ята. 

5. Да съобразявам поведението си с Етичния кодекс на Международната 
коуч федерация  и на „Ай Си Еф България” във всички обучения по коучинг и 
дейности по менторство на коучове и наблюдение на коучове. 

6. Компетентно, честно и в рамките на признатите научни стандарти 
и съответните насоки по темата да  провеждам проучвания и изследвания и да 
съобщавам за тях. Да извършвам изследвания  с необходимото съгласие и 
одобрение на  участниците  в тях, и с подход, който ги  защитава  от 
потенциална вреда. Да извършвам  дейностите,  свързана с проучването в 
съответствие с изискванията на   всички приложими  закони на държавата, в 
която се провежда проучването. 

7. Да поддържам, съхранявам и  се разпореждам с всякакъв вид  документация, 
която е създадена по време на моя коучинг бизнес по начин, който гарантира 
поверителността, сигурността и защитата на личните  данни и информация, и е 
съобразен с приложимите  закони и споразумения. 

8. Да  използвам данните за контакти на членовете на Международната 
коуч федерация и в частност на „Ай Си Еф България” (електронни адреси, 
телефонни номера и т.н.) само по начин и до степен, разрешени от 
Международната коуч федерация и в частност от” Ай Си Еф България”. 

  

Раздел ІІ 

Конфликт на интереси 

Като коуч поемам задължение: 

9. Да се стремя да избягвам конфликт на интереси и потенциален конфликт на 
интереси и открито да предоставям информация за подобни конфликти; да 
предлагам да си правя самоотвод при възникване на такъв конфликт.  

10. Да разкривам пред клиента и/или неговия/нейния спонсор всякакви очаквани 
възнаграждения от трети страни, които ще платя или ще получа в случай, че 
даден клиент ми е препоръчан или аз препоръчам клиент на друг специалист. 

11. Да  разменям на бартерен принцип услуги, стоки или друго 
непарично възнаграждение само когато това няма да накърни коучинг 
взаимоотношението. 

12. Да не се  възползвам съзнателно по никакъв начин – лично, професионално 
или в парична форма, от взаимоотношението коуч-клиент, освен под формата 
на заплащане, както е записано в коучинг споразумението. 
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Раздел ІІІ 

Професионално поведение с клиенти 

Като коуч поемам задължение: 

13. Да не  подвеждам умишлено или да правя лъжливи твърдения за това какво  
моят клиент и спонсор ще получат от коучинг процеса или от мен като коуч. 

14.  Да не  давам информация или съвети,  за които  ми е известно или  
съм убеден, че са подвеждащи или лъжливи, на потенциални мои клиенти или 
спонсори.  

15.  Да  имам ясни споразумения или договори с моите клиенти и спонсори и да  
зачитам всички  договори, сключени в контекста на професионалните коучинг 
взаимоотношения. 

16. Да  разяснявам внимателно и да се  стремя да гарантирам, че преди или 
по време на първоначалната среща с моя потенциален клиент и/или спонсор, 
те разбират естеството на коучинга, естеството и ограниченията на 
поверителността, финансовите параметри и всякакви други условия на 
коучинг споразумението или коучинг договора.  

17. Да отговарям  за поставянето на ясни, уместни, адекватни и съобразени 
с културата на клиента граници, от  които ще се ръководят всякакви 
физически контакти, които  може да имам с моите клиенти и/или спонсори. 

18. Да не  се сближавам сексуално с когото  и да е от настоящите ми 
клиенти и/или спонсори. 

19. Да  уважавам правото на клиента да прекрати коучинг взаимоотношението в 
който и да е момент от процеса на коучинг, което  е предмет   на коучинг 
споразумението или договор; да  бъда бдителен/а за сигнали, че клиентът вече 
няма полза от коучинг взаимоотношението. 

20. Да  насърчавам клиента и/или спонсора да направи промяна и да наеме друг 
коуч, ако  съм убеден, че клиентът или спонсорът ще бъдат по-добре 
обслужени от друг коуч или ще се възползват по-добре от друг ресурс. 

21.  Да  предлагам на моя клиент да търси услугите на други 
професионалисти, когато е необходимо или уместно. 

  

Раздел ІV 

Конфиденциалност/Защита на личното пространство и 

информация  

Като коуч поемам задължение: 

22. Да поддържам най-строгото ниво на поверителност по отношение на каквато 
и да е информация отнасяща се до всеки клиент и/или спонсор. Да не 
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предоставям информация за клиентите и/ или спонсорите, освен ако не съм 
задължен със закон, или въз основа на  ясна и точна договореност с тях. 

23. Да имам  ясно споразумение за обмена на коучинг информацията 
между коуча, клиента и спонсора.  

24. Когато съм в ролята на обучител, да изясня политиката 
на конфиденциалността на обучаващите се коучове.  

25. Да гарантирам, че  други коучове и лица, с които имам договорни отношения в 
услуга на моите клиенти и техните спонсори в качество, което е регулирано 
или със заплащане или на доброволен принцип, са наясно с клаузите на 
коучинг споразуменията и договорите и спазват Етичния кодекс на 
Международната коуч федерация, по-специално стандартите по Част втора, 
Раздел ІV „Поверителност/Защита на личното пространство и информация”, 
както и Етичния кодекс на Международната коуч федерация,  доколкото е 
приложимо. 

 

ЧАСТ ТРЕТА 

ЕТИЧНА КЛЕТВА НА  МЕЖДУНАРОДНАТА КОУЧ 
ФЕДЕРАЦИЯ 
Като професионален коуч в Международната коуч федерация аз припознавам и съм 

съгласен да зачитам етичните  и юридическите си задължения към моите коучинг 

клиенти и/или спонсори, колеги и към обществеността като цяло.  

Заклевам се да спазвам Етичния кодекс на Международната коуч федерация 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, давам своето съгласие Международната коуч 

федерация по своя преценка да ме държи отговорен/а за стореното.  

Съгласен/а съм, че за каквото и да е нарушение нося отговорност пред 

Международната коуч федерация, включително санкции като прекратяване на 

членството ми в Международната коуч федерация, и/или отнемане на моята 

акредитация от Международната коуч федерация.  

Етичният кодекс на Международната коуч федерация е одобрен от Комисията по 

етика и стандарти на Международната коуч федерация на 30 октомври 2008 г. и от  

Борда на директорите на Международната коуч федерация на 18 декември 2008 г. 

 

Източници:  
Международна коуч федерация (ICF): http://www.coachfederation.org  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ICF Core Competencies & Code of Ethics 24 | 24 

“Ай Си Еф България” (ICF Bulgaria Chapter): http://www.icfbulgaria.org 


