
Протокол 3 на Комисията на ЦСМ от 10.03.2015 

 

 

На 10.03.2015 от 17, 30 часа в Центъра по спогодби и медиация, се проведе заседание на 

Комисията при следния дневен ред:  
  

1. Визия на Председателя на КЦСМ, за 2015 година  

2. Гласуване на зам. председатели на ЦСМ  
3. Други  

 

 

Заседанието започна в 17:35 часа при спадащ кворум. На заседанието присъстваха:  

 

1. Евгения Димова 

2. Йорданка Велинова 

3. Евгения Нанчева 

4. Миряна Калчева 

5. Снежина Джакерска 

6. Яна Гунчева 

7. Мариана Дублева 

8. Елена Яньова 

9. Ирен Бекриева 

10. Албена Комитова 

11. Рубина Минкова 

12. Атанас Николов 

13. Динела Велкова 

14. Милена Гунчева 

15. Вера Симеонова 

16. Боянка Корнажева 

 

Неприсъствали поради уважителни причини: 

 

1. Евгени Георгиев 

2. Деси Исаева 

3. Деси Каменова 

4. Катина Клявкова 

5. Мариана Дублева 

6. Симона Такова 

 

Неприсъствали: 

1. Кери Михаел 

2. Цвета Желязкова 

3. Албена Пенова 

4. Елена Евтимова 

5. Севдалина Александрова 

6. Даниела Борисова 

7. Свилена Димитрова 

8. София Колева 

 

 

 

По точка 1 от дневния ред Милена Гунчева запозна присъстващите с визията, която има за 

2015г.  Вж. Приложение 1 



 

По точка 2 бяха предложени за гласуване, председателите на PR (Атанас Николов)  и ПСК 

(Евгения Нанчева) да станат зам. председатели на ЦСМ. Единодушно двамата бяха избрани. 

Така Управителния екип на ЦСМ ще е в с-ав: Милена Гунчева, Атанас Николов и Евгения 

Нанчева.    

 

 

По точка 3 други бяха повдигнати следните въпроси : 

 Във връзка с преместването на ЦСМ в новата сграда на Бул. Цар Борис III, бе 

споделено че е възможно да има отлив от препращания, от СГС. Затова всички се 

обединиха около идеята, да бъде осъществен разговор с ръководството на СГС и 

Министерство на правосъдието, за да се обмисли идеята за ползване на стая в 

Съдебната палата или в Нотариата. 

 По възможност на някое от следващите заседания на КЦСМ да бъде отчетено 

свършеното от Анализиращия екип. 

 Координатора запозна присъстващите със събираните бройки за ХИЛ‘ското 

изследване, а именно: в частта си за медиация са събрани нужните 50 анкети, но в 

частта си за съдебната процедура са нужни още 5 бр. Всички приеха отправената 

покана, да разпратят анкетата до свои познати(физически лица), които са „преживели“ 

реален съдебен спор пред граждански или наказателен съд. Анкета е анонимна и може 

да попълнена от тук: http://hiil.limequery.com/index.php/645964/lang-bg 

 

 

Дневния ред за следващото заседание ще бъде обявен по имейл от координатора.  

  

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

Идейната платформа на новия председател на Комисията за развитието на ЦСМ 

 

 
 
Колеги, 

За мен е чест за втори път да застана пред Комисията на ЦСМ и да представя своята визия за развитието на 

ЦСМ и се надявам да ме подкрепите в тази отговорна работа. 

През 2014 година, в началото на дейността ми като председател на Центъра, споделих с Вас, че за мен е важно 

да си отговоря на въпросите: 

ЗАЩО съществува нашия център?   

КАКВО се стреми да постигне в дългосрочен план?  

КАК ще постигаме целите? 

 

Начините за работа, които изведох преди година за мен са актуални и днес. Разбира се, работата по основните 

приоритети беше много и определено имаше добри резултати. Това, обаче, е просто началото на пътя на една 

сериозна промяна.  Самата ни дейност, на факлоносци на нови идеи, определят динамиката на работата ни и 

промените, които настъпват, както в работата ни, така и у нас, като личности. След една година сериозно 

участие в администрирането на Центъра за мен се изясниха някои детайли на нашата организация, която е 

уникална, както по своята природа, така и с общия дух, който я крепи и води. 

Организационната култура на ЦСМ може да се определи като иновационна и творческа. Организацията е 

създадена преди пет години и всички, които участваме в нея се чувстваме като творци на история. За нас е 

въпрос на чест да работим в ЦСМ.  

С какво трябва да се съобразяваме? 

http://hiil.limequery.com/index.php/645964/lang-bg


- Медиаторите и съдиите съпричастни към дейността на ЦСМ са с голям житейски и професионален 

опит. Често с повече от една професионални квалификации и са уважавани професионалисти в сферите, в които 

работят. Това са хора с много интереси и много ангажименти и времето им е изключително ценен ресурс. 

- Преобладава специфична ценностната ориентация на личността свързана с доброволния труд в полза 

на хората, държавните институции и на обществото като цяло. За хора като нас е необходима специфична 

работна среда, нетрадиционни комуникационни канали  и иновативен стил на администриране и 

управление на дейността. 

- Медиацията е дейност, която провокира промени в съдебната система и в обществото, нормално е 

ЦСМ като организация да променя облика си. Нормално е да има реакции (понякога много остри) срещу 

промяната. Така се намира правилния път на развитие. Това е и личен урок на всеки от нас като медиатор да 

усети вътрешната  си съпротива докато приеме, че към общата цел има много пътища - изключително ценно 

изживяване за всеки, който се интересува от човешките взаимоотношения. 

- Укрепването на организационните ценности и норми става с изграждане на благоприятен климат за 

общуване, създаване на общност от съмишленици, които работят заедно и така се чувстват по-силни и по-

уверени в мисията си, която често не се приема от обкръжаващата среда. Важното е ние да приемем 

противоречията между нас и да намерим решение. Това ще е най-силното заявление, че медиацията 

работи. 

- В уникална организация са важни откритостта във взаимоотношенията, възможността за 

комуникация на всички нива и включване на всеки от екипа, който има желание за това, в ръководните 

органи и поемане на отговорности за организационната дейност на Центъра. 

Започнах с думите, че за мен чест да поема отговорността за работата на ЦСМ към СРС и СГС. Това е така, 

защото за мен е важно и с голяма значимост да съм част от този екип медиатори, които са целенасочени и с 

готовност упорито да преследват високите си лични и колективни цели. Виждат перспективата и осъзнават 

необходимостта все повече хора да поемат отговорността за важните решения в живота си и работят 

всеотдайно за реализирането на тази перспектива. Уникалното в ЦСМ са хората, които работят в него. 

Всички ние работим и в други организации и можем да направим съпоставка.  Вижте резултатите от 

обобщените „коледни подаръци” на медиаторите от ЦСМ към Центъра. Обобщението е направено от Цвети 

Колева. 

На въпроса Защо харесвам медиацията? Отговорите са: 

-прави хората по-добри; 

-отваря нови хоризонти; 

-прави хората по-щастливи и способни да осъзнаят добрите си страни; 

-медиацията е неизменна и много значима част от нашата социална дейност, контакти и отношения. Без нея и 

познанието за нея сме загубени; 

-поставя човека в „центъра”; 

-поставя общуването между хората на централно място, позволява възстановяването на разрушени мостове, 

изгражда доверие, помирява привидно непримирими позиции, учи на приоритизиране и смирение; 

-дава възможност ситуацията да бъде видяна и оценена по различен начин; 

-дава разумно решение и спокойствие за бъдещето; 

- дава шанс за невъзможностите да се случат; 

- е интелигентен способ за разрешаване на спорове- чрез споразумения,запазвайки в голяма степен човешките 

взаимоотношения; 

- в личен план носи удовлетворение от добре свършената работа; 

-помага за изясняване на споровете, поне за изясняване на отношения; 

-помага на хората да осъзнаят сами своите интереси и да намерят решение на проблемите; 

-ми дава възможност да изразявам себе си; 

-запазва свободата на избор; 

-отговаря на ценностите ми; 

-е насочена към бъдещето; 

-тя променя комуникацията в обществото; 

-сближава; 

- пионерски метод при спорове; 

-има практичност при спорове; 

-бързина,страните говорят с другата страна без да се състезават в процеса;  

-обогатява хората; 

 

На въпроса за основните цели на всеки, отговорите са: 

-Повече хора да разберат какво е медиацията и да повярват в нея 

-Да подмогам всяка крачка на ЦСМ все нагоре и напред! 



- справедливост 

-толерантност 

-проправяне на нови пътеки и изграждане на мостове 

- да бъда себе си 

-да се увеличат броя на медиациите и на препращащите съдии 

-изваждане на съдебната система от батака 

-повечето дела да приключват с медиация 

- повече страни тъсещи медиация 

-повече споразумения 

-лично съвършенство чрез много обучения 

- да участваш в работата на центъра според възможностите си  

-да помогна на страните да стигнат до компромисно решение,което да защитава интересите им и от което всяка 

страна да печели 

-да бъда добър професионалист и добър човек 

-да живея в хармония 

-да работа за изграждане на култура на толерантност 

-медиацията да стане задължителна за определени видове спорове 

-да постигна предначертаното по избрания път 

-Бог да живее у всеки човек 

- да открия преките пътища за въвеждане на медиацията –има такива, а ние сме тръгнали по по-дългите и по-

сложните. 

 

Основните  ценности са: 

-търпение 

-доброта 

-човечност 

-разбиране 

-обич 

-уважение към ЦСМ и колегите 

-решимост 

-поемане на отворност за собствените действия 

-толерантност 

- активност 

- благородство 

- смирение 

-инициативност 

-свобода 

-подкрепа за другите 

-развитие 

-високо качество 

-вяра в справедливото и доброто, както и в силата на човешкия дух 

-вяра в доброто и добрите дела 

- съчувствие 

-добротворна мисия 

-диалогичен подход 

-независимост 

-взаимно зачитане 

- честен в отношенията с другите 

- красота в отношенията: искреност  

-да разбереш своите потребности и тези на другия 

-работа в екип 

-неутралност  

-уважение към преживяванията на човека срещу мен 

-баланс – това е другото име на справедливостта в рамките на медиацията  

-хуманност 

-постоянство 

 

Основните  умения са: 

-търпение 

-емпатия 

-изграждане на доверие 

-креативност 

-работа в екип 



-отдаденост 

-не обиждаща се 

-комуникативност 

-адаптивност 

-активно слушане 

-лидерство 

-комбинативност 

-генератор на идеи 

-организатор 

-експертиза в различни области 

-диалогичен човек 

-способност за убеждаване 

-всеотдайност 

-професионализъм 

-да влизам под кожата на събеседниците и да убеждавам спорещите, че всички те са прави 

-изслушване на хората,страните 

-комуникационни 

-туширане на напрежението 

- професионален опит 

-лична мотивация 

-целенасочен устрем 

-комбинативен подход 

- чувство за хумор 

-да се забавлявам и да работа  

-концентрация  

-да владея емоциите си 

- да слушам и чувам хората  

-нови идеи 

-спокойствие 

-да достигам до точката на взаимно изгодни и удовлетворяващи страните условия  

-смелост 

 

Колеги, 

Когато по стечение на обстоятелствата, като председател на ЦСМ, получих и прочетох какви скъпоценни 

дарове носи всеки от нас на медиационния център и на медиацията, първо се почувствах щастлива, че съм част 

от този екип. 

След това осъзнах, колко близки сме си, колко стабилни и общи са основните ни ценности в живота. В свят 

изпълнен със все повече  противоречия и конфликти сме се събрали хора с обща цел и с желание да я 

постигнем. Дори сред медиаторите и медиаторските организации има сериозни противопоставяния, а тук 

всички работят заедно. Отнякъде е необходимо да се почне.  

Това е началото на системната медиационна практика в България– ЦСМ към СРС и СГС. Тук може да 

има обмен на идеи, обмен на техники, възможности за съвместни дейности и проекти. 

 

През 2015 година предлагам да се работи в няколко основни сфери: 

1. Повишаване на броя проведени медиации и броя на подписаните спогодби.  С промяната на 

сградата на ЦСМ, можем да работим за 40% увеличаване на проведените медиации. За целта е 

необходимо подобряване на организацията на работа  и вътрешната комуникация в  ЦСМ . 

Дейности: 

 

- Възстановяване на медиаторските дежурства реално, на място в СРС; 

- По-активно включване на стажантите – медиатори в дейността на ЦСМ;  

- Протоколите на Комисията да се изготвят от координатора и да се пращат на всички по имейл, заедно с 

електронния месечен бюлетин; 

- Вътрешноорганизационна дейност свързана с обучения за медиатори и съдии; семинари за обсъждане 

на добри практики; общи работни срещи на съдии и медиатори; представително събитие, което да даде 

ретроспекция на дейността за 5-те години и да очертае възможности за развитие и др. 

 

2. Популяризиране на ЦСМ и медиацията като цяло. Дейности: 

- Конференция с целева група медиаторски организации; 

- Седмица на отворените врати; 

- Публични лекции в университети; 

- Сътрудничество със средни училища – организиране на ролеви игри;  



- Седмица на медиацията; 

- Публикации и включвания в различни радио- и телевизионни предавания. 

 

3. Работа за законодателни промени във връзка с утвърждаване на                  медиацията. Дейности: 

-  Продължаване дейността на медиатори от ЦСМ по изготвяне на законопроекти  за промяна в Закона за 

медиация, ГПК и др. закони; 

- Комуникация с организации, държавни администрации, органи на съдебната власт  и парламентарни 

комисии. 

 

Искам да приключа с една обратна връзка, която получих, след отчетно-изборното заседание на Комисията. 

Поставен ми беше един много сериозен въпрос. Колега,категорично възрази против манипулацията на числата - 

това станало традиция в ЦСМ. Посочи, че понякога отчитаме в абсолютни числа, а понякога в %. Колегата, не  

подкрепя този стил на отчитане. При ограничения брой медиации, препратени към Центъра,смята, че би 

трябвало да се отчита само в абсолютни числа и че въвеждането на % сериозно подвежда и по никакъв начин не 

доказва тенденции.  

Разбирам, че информацията може да се приеме и така, затова бих искала да обясня защо така съм представила 

статистиката. 

Съзнателно съм използвала отчитането и с абсолютни числа, и с проценти. Пропускът ми е, че не съм 

поставила абсолютните числа на проведените медиации до процентите постигнати спогодби. Ще коригирам 

това в бъдеще.  

Защо е необходимо информацията да се представя и по двата начина? 

Ние сме организация на доброволци. Всеки отделя различно количество време, в зависимост от възможностите 

си. Мотивацията на всички, обаче, е еднакво силна и е важно да се посочат успехите и на тези, които се 

включват в по-малък брой медиации, но резултатите им са впечатляващи. Ако някой от две проведени 

медиации има две спогодби – са си 100% спогодени дела. Ако следващия сезон това се повтори, на следващия – 

пак. Имаме изявен медиатор и това е необходимо да се отбележи.  

Искам да завърша с това, че успешната медиация за мен е тази, която е провокирала страните да променят 

гледната си точка и пожелаят да поемат отговорността  да  решат собствения си конфликт. Това често 

отнема повече време отколкото може да се отдели за медиация в ЦСМ. Тези успехи няма как да ги 

документираме, но са важни и аз съм убедена, че те много допринасят за нова култура на общуване в 

обществото ни. Ето защо, всички наши усилия са важни. 

 

 

 
 
 
Милена Гунчева 

 
 

  


