
 
  

   

 

Издаване и подновяване на GCDF сертификат 

 

За издаване на сертификат е необходимо: 

 

1. Успешно приключване на лицензирано обучение по програмата GCDF с 

продължителност 120 часа. Обучения се предлагат само от Фондация на 

бизнеса за образованието и JobTiger. 

2. Мин. 200 часа практика в областта на кариерното консултиране, 

ориентиране, информиране, обучение и развитие.  

3. Спазване на етичните стандарти на програмата. 

4. Попълване на електронен формуляр за сертифициране. Прилага се 

актуална снимка в електронен формат. За издаването на фактура е 

необходимо да бъде посочено ЕГН на лицето или БУЛСТАТ на 

организацията, която прави плащането. Посочват се телефон и адрес за 

контакт, на които лицето може да бъде открито в работно време. 

5. Прилагане на сканирано копие от сертификат за преминатото 

първоначално обучение по програмата GCDF и документи, 

удостоверяващи надграждащите обучения (за подновяване на 

сертификата). 

6. Изпращане на електронния формуляр за одобрение на 

Nevena.Rakovska@gmail.com.  

7. Заплащане на такса за сертифициране (след одобрение). 

 

Заявки за сертифициране до се приемат до 1-во число всеки месец. За въпроси, 

свързани със сертификата, пишете на Nevena.Rakovska@gmail.com  

 

GCDF сертификатите имат срок на валидност 5 години, който е отбелязан в 

долния десен ъгъл на всеки сертификат с “Expiration Date”. След изтичането на 

този срок сертификатът може да бъде подновен по същия ред.  

 

Такса за издаване и подновяване на сертификат 

 

Таксата за издаване и подновяване на GCDF сертификат за период от 5 години е 

в размер на 120,00 лв с ДДС и се превежда по сметката на Фондация на бизнеса 

за образованието: 

 

Титуляр (плащане в полза на): Фондация на бизнеса за образованието 

Банка: Българо-Американска Кредитна Банка АД 

Банков код (BIC): BGUSBGSF 

Сметка (IBAN): BG65BGUS91601000419801 

Основание за плащането: GCDF сертификат на .... (вашите имена) 

 

Молим ви стриктно да спазвате указанията за банков превод, тъй като 

погрешно преведени такси се блокират и остават в полза на банката 

като дарение. 

 

https://www.fbo.bg/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/169-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://www.fbo.bg/bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/169-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://fbo.bg/images/files/GCDF_%20.pdf
http://fbo.bg/images/files/GCDF_Form.xls
mailto:Nevena.Rakovska@gmail.com
mailto:Nevena.Rakovska@gmail.com


 
  

   

 

Сертификатът, заедно с фактура за заплатената такса, ще бъдат доставени по 

куриер на посочения от вас адрес. 

 

 

Изискване за надграждащо обучение за подновяване на сертификата 

 

За подновяване на сертификата, освен практика като кариерен консултант, 

кандидатът трябва да притежава минимум 75 часа продължаващо (надграждащо) 

обучение в рамките на петте години на валидност на сертификата. По този 

начин показва, че продължава да поддържа своята квалификация актуална като 

натрупва нови знания, умения и компетентности.  

 

Зачитат се всички форми на обучения - тренинги, семинари, конференции, 

уъркшопове, работни пътувания, вкл. самостоятелно и дистанционно обучение, 

групи за обмяна на опит и др., свързани с темите, които сертификатът 

удостоверява. Това са: пазар на труда, кариерно развитие, умения за 

консултиране, умения за работа с клиенти от специфични групи, използване на 

формални и неформални инструменти, етика и супервизия и т.н. 

 

Участието в продължаващо обучение се удостоверява с дипломи, сертификати и 

други документи, издадени от водещата организация или формуляр за 

продължаващо обучение, в който всяко отделно обучение следва да бъде 

описано и заверено от представител на обучителната организация. 

 

Всеки кандидат носи отговорност за достоверността на посочените данни. При 

нужда може да бъде направена проверка. 

 

 

 

http://fbo.bg/images/files/Formuliar_za_produljavashto_obuchenie.doc
http://fbo.bg/images/files/Formuliar_za_produljavashto_obuchenie.doc

