
 
 

ПРОТОКОЛ № 4 
от заседанието на Комисията към Програма „Спогодби” от 13.05.2013 г. 

Присъствали:  
1. ЕЛЕНА ЯНЬОВА  
2. ИРЕН БЕКРИЕВА  
3. ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ  
4. ЕВГЕНИЯ ДИМОВА  
5. ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА  
6. ВИКТОР СИРАКОВ  
7. СИМОНА ТАКОВА  
8. СНЕЖИНА ДЖАКЕРСКА 
9. БОРИС ДИНЕВ  
 
 

Неприсъствали: 
1. ГЕОРГИ БАКАЛОВ  
2. АЛБЕНА ПЕНОВА – в чужбина 
3. ДЕСИСЛАВА КАМЕНОВА  
4. ВЛАДЯ БОРИСОВА – в чужбина 
5. КАТИНА КЛЯВКОВА – служебно ангажирана 
6. ЦВЕТА ЖЕЛЯЗКОВА – служебно ангажирана  
7. ПЕТЯ СТОЯНОВА  
8. ДИНЕЛА ВЕЛКОВА  
9. ИВАЙЛО ДАНОВ  
10. КЕРАЧКА МИХАЕЛ – служебно ангажирана 
11. ГЕОРГИ СТОЯНОВ – служебно ангажиран 
12. ЯНА ГУНЧЕВА – личен ангажимент 
13. МАРИАНА ДУБЛЕВА – в чужбина 
14. ГАЛЯ ВЪЛКОВА – служебно ангажирана 

 
 
Дневен ред на заседанието: 
 
1.  Отчет на трите подкомисии. 
2.    Отчет на срещата с Председателя на СГС съдия Владимира Янева. 
3.    Обсъждане на предложените от обучителните организации проекти за меморандум. 
Избор на общ текст на меморандума. 
4.    Отчет на проведената среща с г-н Ленко Ленков от Фондация „Америка за 
България“. 
5.     Ефективно администриране дейността на ЦСМ в случаите, в които Лъчезар 
Насвади е отпуск по болест или ползва годишен отпуск. 
 
Други: 
 

1. Отчет на подготвяната съвместна инициатива на Висшия адвокатски съвет и 
ЦСМ. 

2. Информация и отчет относно организирането на Деня на медиацията в СРС и 
СГС  



 
 

Поради служебна ангажираност на председателя, дейността на подкомисия 
„Подобряване на информираността“ докладва, чрез Евгени Георгиев. 
Комисията(КЦСМ) бе запозната –  

• С подготовката на презентация, за студентите в НБУ на 15.05.2013, на 
която участват Г. Стоянов и двете стажантки -  Снежи и Мина.  

• С първия етап от краткото обучение(презентация) на съдебни служители 
на СРС,  извършено от Борис Динев и Лъчезар Насвади. Двамата отново 
ще направят подобна презентация за деловодители и за служители на 
регистратура на СРС, където ще се раздава писмото от председателя, с 
което страните ще бъдат информирани за медиацията. Предстои 
определяне на дата.   

• Организиране на обучение за новопостъпили съдии. Стажантите работят 
по изготвяне на презентация. Предстои определяне на дата.   

 
 
Дейността на семейна подкомисия, поради ангажираност на председателя  
Албена Пенова, бе представена от Евгения Димова и Евгения Нанчева. Те докладваха 
протокола от проведеното заседание и резултатите от надграждащото в НИП обучение 
на 20.04. На тяхна база се взе решение –  

• Следващото подобно мероприятие, посветено на КО медиацията, да бъде 
внимателно изготвено. КЦСМ реши да се намери формат на срещата, който да 
се основана на принципа на споделяне на опит и сътрудничество между 
участниците. Като най- уместна форма КЦСМ смята, че следващото 
мероприятие трябва да се проведе като широка дискусия, с помощта на опитен 
модератор избран от участниците. За целта Лъчезар и Евгения Димова, до края 
на месеца, ще напишат отворено писмо до всички медиатори с покана за 
поставянето на широка дискусия посветена на Ко медиацията, през месец юни. 

 
 
Поради лични ангажименти, на председателя на ПСК, протокол от заседанието на 
подкомисията не бе представен. Накратко за свършената и предстоящата работа 
разказаха Симона Такова и Виктор Сираков. ПСК работи по –  
 

• Изготвянето на наръчник за медиаторите. Взе се решение към него постепенно 
да се добави индекс с внимателно подбрани и описани, интересни случай от 
медиаторската практиката. За осъществяването на двете дейности се взе 
решение да се сформират работни групи от членовете на ПСК, които да 
предложат чернови за обсъждане и приемане от подкомисията, след което те ще 
се разгледат и приемат и от Комисията. За целта Симона пое състави, а Лъчо да 
разпрати имейл до всички, които желаят да се включат в изработката на 
наръчника и индекса. 

• Актуализиране на правилата на Програмата.  
 
 
По т. 2 от дневния ред: Отчет на проведената среща с Председателя на СГС  
Евгени Георгиев запозна членовете на КЦСМ с проведената среща. Стана ясно, че 
председателите на СРС и СГС са подели стъпки пред ВСС, за отпускането на бюджет в 



размер на 2050 лв за всеки от двата е съда. Освен това за координатора на Центъра, 
пред ВСС е поискана нова длъжностна характеристика: деловодител-медиатор.  
Имаме уверението на председателя на СГС, че в най- скоро време ще бъде поставен и 
TV, който бе закупен миналата година по проекта. 
 
По т.3 бяха разгледани предложенията на ПАМБ и Център за разрешаване на 
спорове(Севи и Албена). Симона пое ангажимента да представи усреднен вариант на 
двата меморандума, пред ПСК.  
Взе се решение да се говори с председателите на двата съда, за да упълномощят 
председателя на Комисията т.е. Галя Вълкова, която да може да подписва 
меморандумите сключвани между ЦСМ и други непр. организации.  
 
По т.4 докладва Евгени Георгиев, който разказа, че Фондация Америка за България е 
готова да продължи да подкрепя ЦСМ. В момента при тях има период на проверки и 
преструктуриране, но след това са готови да продължат съвместното сътрудничество с 
ЦСМ. Готови са да работят с нас и дълготрайно, тоест за период по- голям от 3 г.,но ако 
това се случи отново чрез  Севи и Албена. 
 
По т.5 се взе решение Лъчезар да изготви кратък наръчник, който да остави на 
заместващия го служител, а Юлия да бъде свръзката между съда и медиаторите. 
 
По т. Други 1 
 
КЦСМ бе запознат с предстоящата на 13.06.2013 среща за обмен между ЦСМ и Висшия 
адвокатски съвет. Има изготвена предварителна програма, която все още се обсъжда 
(всички медиатори ще получат доп. инфо по имейл). Проведени са разговори с 
адвокати, които не са медиатори към ЦСМ и могат да споделят полезен опит от 
участието си в медиации пред аудиторията. Обмисля се възможността за участие и на 
страна, която да сподели личните си впечатления.  
Идеята на тази среща има за задача да положи началото на бъдещи съвместни действия, 
насочени към обединяване на усилията за разширяване приложното поле на 
медиацията. Съобразно резултата ще се обмисля продължаване на сътрудничеството. 
 
По т. Други 2 
За организирането на Седмицата на медиацията разказаха Евгения Нанчева, Евгени 
Георгиев и Лъчезар Насвади.  
Осъществена бе среща с няколко съдии на СРС и те подкрепиха топло идеята. Съдиите 
изявиха желание да отделят/насрочат подходящите, според тях дела за нас, като по този 
начин избегнем „ровенето” в деловодството. Мероприятието ще се осъществи в 
последната седмица на месец септември. Има изготвено покана до всички съдии, за да 
се включат в инициативата.  Евгени Георгиев пое ангажимента да запознае 
председателя на СРС с текста на поканата, а  Евгения Нанчева да запознае и покани 
медиаторите на ЦСМ, като разпрати имейл до всички. 
 
 
 
Следващо заседание на КЦСМ е на 10.06.2013 г. от 17:00.  Не остана време да 
приемем дневен ред за провеждането му, но такъв ще бъде изпратен на всеки един 
от участниците в КЦСМ, десет дни преди заседанието. 
  


