
Протокол 1  
на Комисията на ЦСМ от 17.02.2015 г. 

 
На 17.02.2014 г. от 17 часа в  Съдебната палта се проведе заседание на Комисията при 
следния дневен ред: 

1. Отчет на Управителния екип за дейността на ЦСМ през 2014 г.;  
2. Формиране на нова Комисия; 
3. Избор на Председател на ЦСМ; 
4. Съставяне на подкомисии. 

 
 
На заседанието присъстваха: 
 

1. АЛБЕНА ПЕНОВА 
2. ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ЯНЬОВА  
3. ЕЛЕНА КЪНЧЕВА ЕВТИМОВА  
4. ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА  
5. ЕВГЕНИЯ ДИМОВА  
6. КЕРАЧКА БЕДРОС МИХАЕЛ  
7. МАРИАНА ДУБЛЕВА  
8. ЯНА ГУНЧЕВА  
9. ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ  
10. БОЯНКА КОРНАЖЕВА  
11. МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
12. СИМОНА ТАКОВА 
13. АЛБЕНА КОМИТОВА  
14. МИРЯНА КАЛЧЕВА  
15. ДЕСИСЛАВА ИСАЕВА  
16. ЛЪЧЕЗАР НАСВАДИ 
17. ИРЕН БЕКРИЕВА 

 
 

По първа точка от дневния ред Милена Гунчева прочете отчета на Управителния екип 
за дейността на ЦСМ за 2015 г.(Приложение 1) 
Бяха направени две предложения. 

1. Комисията да гласува да бъдат наградени за дейността си през 2014 година: 
• Евгени Георгиев – за активна организационна дейност, организиране на 

българското участие в международния проект „ Съдебна и междукултурна 
комуникация в семейната медиация”  и за организиране на среща с адвокат 
Виктор Шахтер и провеждане на  работни срещи с ръководители в Съдебната 
власт, съдии, медиаторски организации и медиатори. 

• Симона Такова - за активна организационна дейност, организиране на българското 
участие в международния проект на Световната организация по интелектуална 
собственост, Патентното ведомство на РБ, Университета по национално и световно 
стопанство, катедра „ Творчески индустрии и интелектуална собственост“, 
Институт по интелектуална собственост и лидерство на УНСС и ЦСМ - „Медиация 
по интелектуална собственост” и за организиране на серия от семинари (проект на 
БТПП, със съдействието на ЦСМ), които продължават и през 2015 г. „Препращане 
към медиация 

• Евгения Димова – за проведении 18 медиации и постигнати 9 спогодби , активно 
включване в организационната дейност на ЦСМ; 



• Евгения Нанчева - за проведении 19 медиации и постигнати 9 спогодби , активно 
включване в организационната дейност на ЦСМ; 

• Марияна Дублева - за проведении 13 медиации и постигнати 8 спогодби , активно 
включване в организационната дейност на ЦСМ 

• Деси Исаева – активна дейност за популяризиране на медиацията и ЦСМ (организира 
10 публикации в електронни медии сред които Стандарт, Правен свят, ДеФакто, Дарик 
нюз, Kozmetikata.com, Пет минути право, Dir.bg; печатни медии – Стандарт, Журнал за 
жената; телевизия – БНТ2 сутрешен блок, БНТ1 Новините). 

• Десислава Каменова - активна дейност за популяризиране на медиацията и ЦСМ, 
участие в работни срещи, поддържа страницата на ЦСМ във фейсбук) 

• Севдалина Александрова - активна дейност за популяризиране на медиацията и ЦСМ, 
66% са спогодбите  при проведените от нея медиации. 

• Татяна Минева -60% са спогодбите  при проведените от нея медиации, създала две 
предложения за лого на ЦСМ; 

•  Цвети Колева – стажант - активна дейност за популяризиране на медиацията и 
ЦСМ, участва в ежемесечното представяне на ЦСМ пред стажантите в СГС, в 
повечето от мероприятията организирани през седмица на медиацията, изработва 
новата брошура на ЦСМ. 

На направеното предложение възразява Цвета Желязкова с мнение, че грамоти се раздават за 
изключителни заслуги.  
Милена Гунчева потвърждава, че предложените имат изключителни заслуги. При средна 
успеваемост 38 %, резултатност  50 и повече процента е важно да бъде поощрена. При средно 2 
проведени медиации на човек – над 10 проведени медиации и със спогодби над 50% е наистина 
изключително постижение. 
Възразява и Евгени Георгиев, член на Анализиращия екип. Той смята, че по правилата на 
ЦСМ Председателя на Центъра и Управителния екип нямат право да предлагат на Комисията 
хора за награди . По негово мнение награждаването  е в изключителните преорогативи на 
Анализиращия екип. 
Предложение на Албена Комитова да не се губи време, а да се отложи въпросът с 
награждаването за следващото заседание и ако съдия Георгиев държи на това Анализиращия 
екип  да предложи кой да бъде награден. 
Милена Гунчева е съгласна с направеното предложение, ако Анализиращия екип внесе 
предложението още на следващото заседание. Практиката на ЦСМ сочи, че наградите за 2013 г. 
са връчени на Коледното тържество през 2014 г. 
Гласува се едновременно с отчета на Анализиращия екип на следващото заседание да се 
внесе предложение за награди. 
 

2. Второто предложение на УЕ е да бъде променена основната дейност на Брачната 
подкомисия. Това е разумно, защото тя е създадена по времето, когато 3 ГО, 
което се занимава с брачни дела е било в отделна сграда. С преместването в 
новата сграда на СРС, екипът на ЦСМ ще може да работи с всички и няма 
необходимост да се извежда специфична дейност по определен тип дела. В 
същото време през 2015 година се чества 5 годишнината на Центъра. Предсти 
организирането на много дейности. Ето защо предложението е Брачната 
подкомисия да поеме функциите на Организационна подкомисия. Тя ще поеме 
вътрешноорганизационния живот на ЦСМ. При планираните промени, има 
необходимост от сплотяване на екипа, организиране на вътрешно - 
квалификационни срещи, работа за доброто функциониране на организацията. 



Евгени Георгиев поставя въпросът на дискусия. Задават се въпросите дали е 
необходима третата подкомисия?, Трябва ли да има насоченост към брачни дела, 
необходима ли е организационна дейност. Надделява становището, че 
организационната дейност е част от дейността на Информационата подкомисия.   
Гласува  се закриване Брачната подкомисия. През 2015 година ще функционират две 
подкомисии – Информационна и подкомисия по стандартизация и качество. 
 
По втора точка от дневния ред бе определена новата Комисия от заявилите желание 
присъстващи медиатори и съдии  в залата и изпратили съгласието си  по имейл.  
 
Съставът на новата Комисия, която има мандат една година е: 
Име Подкомисия : 

1. Десислава Исаева ПР 
2. Керачка Михаел ПР 
3. Евгения Димова ПСК 
4. Йорданка Велинова ПР 
5. Евгени Георгиев ПР 
6. Цвета Желязкова Не е посочила 
7. Албена Пенова ПСК 
8. Евгения Нанчева ПСК 
9. Симона Такова ПСК 
10. Миряна Калчева ПСК 
11. Елена Евтимова ПСК 
12. Снежина Джакерска ПСК 
13. Яна Гунчева ПР 
14. Мариана Дублева ПСК + ПР 
15. Елена Яньова ПСК + ПР 
16. Ирен Бекриева ПСК 
17. Севдалина Александрова ПР 
18. Даниела Борисова ПР 
19. Свилена Димитрова ПСК + ПР 
20. Катина Клявкова Не присъства, но желае ПСК 
21. Албена Комитова ПР 
22. София Колева ПР 
23. Десислава Каменова Не присъства, но желае ПР 
24. Рубина Минкова Не присъства , ПСК 
25. Атанас Николов Не присъства, ПР 
26. Динела Велкова Не присъства ,ПР 
27. Милена Гунчева ПР 
28. Галя Вълкова Не присъства, ще се включи при 

връщането си в България, ПСК 
 
 
 По трета точка от дневния ред -  избор на нов председател беше направено едно 
предложение - Милена Гунчева.  
Евгени Георгиев иска преди да се премине към гласуване за председател на ЦСМ да се 
гласува първо изборът за председател да се провежда с тайно гласуване. След 
проведена дискусия се приема явно гласуване. 
 



За Председател на Комисията на ЦСМ с 21 бе избрана Милена Гунчева.  
 
По четвърта точка от дневния ред – съставяне на подкомисии, всички присъстващи 
на заседанието, декларираха желанието си да се включат в двете съществуващи 
подкомисии с ресори информация и стандартизация и качество.  
Подкомисиите ще изберат председател на следващото си заседание. Заседанията им са: 

1. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И КАЧЕСТВО – ПСК  /първа среща за 2015 г е на 
24.02. от 17:00 часа в ЦСМ/. 

2. ПОДКОМИСИЯ ПО ИНФОРМАЦИЯ  /първа среща за 2015 г е на 24.02. от 
17:15 часа в ЦСМ/. 

 
Точка Други –  

1. Официално бе връчена грамота на Албена Пенова за активно участие като 
медиатор - доброволец и за траен принос в развитието и популяризирането на 
ЦСМ.  

2. На всички присъстващи0 бе раздаден наръчник за трансгранични спорове, 
любезно предоставен по проекта с АС Крайова. Предвидени са бройки за всички 
медиатори на ЦСМ 

 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ ОТ КООРДИНАТОРА: След близо година и половина работа, момчетата 
от СМГ(сега настоящи студенти) са изработили ел. с-ма за Медиационен център. Тя е в 
много начален стадий и работи през Интернет. Това е първата подобна с-ма в България и 
най-вероятно на няма подобен аналог на целия Балкански полуостров.  Всеки, който иска 
да я погледне нека посети този линк - http://77.70.12.201/drupal/. За юзер и парола може 
да ползва 
User: Медиатор1 
Password: justarandom 
 Необходимо създаването на раб. група, която да подпомогне изчистването на грешките, 
добавянето на модули и оформянето на програмата. Моля, който желае да се включи нека 
пише до Лъчезар Насвади.  

 
Следващото заседание на КЦСМ ще се състой на 10.03.2015 г от 17:00 в ЦСМ 
 ДНЕВЕН РЕД 

1. Избор на зам. Председатели на ЦСМ. 
2. Отчет на Анализиращия екип. 
3. Избор на Анализиращ екип.  

 
                                                            Протоколчик: 

                        (Милена Гунчева) 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 

ОТЧЕТ 
за дейността на ЦСМ към СРС и СГС през 2014 година 

Уважаеми колеги, 



След едногодишен период на работа е време за отчет на дейността. Тази година беше 
изпълнена с предизвикателства, с много нови контакти и с добре свършена работа. 
Обстоятелствата,  които биха могли да бъдат пречка за развитието на Центъра, като 
пълната липса на финансиране, успяхме да ги надмогнем и да продължим развитието 
на дейността, като използвахме всички свои вътрешни ресурси. Хората в ЦСМ – това е 
нашия капитал. Разчитахме на своята мотивация, талант и лични качества, за да 
популяризираме медиацията и да работим за нейното мащабно включване в социалния 
живот на българите.  И се справихме добре. Това не е случайно. Екипът от хора, чийто 
лични девизи са:   „Винаги заедно и винаги напред!”; „ Не се отказвам/ лесно!”; „ Без 
борба, няма победа!”; „ Аз мога, аз искам!”; „ Направи добро и го хвърли в морето!”; 
„Прави както трябва, да става каквото ще!”; „ Обичам!”; „ Да ставаме все по-добри!”; 
„Следвай мечтите си!”; „ Помагай на другите!”; „ Не се предавай!” и „Обречени сме на 
успех!” е уникален и наистина е обречен на успех. Нещата се случват. Може да е по-
бавно, отколкото хората очакват. Може да е необходимо повече търпение и повече 
усилия. Все пак резултатите са показателни. 
През 2014 г.към Центъра бяха препратени за медиация 135 дела. Реализираните 
медиации са 112. От тях имаме 37 спогодби, 60 са завършили без спогодба, а 15 
продължават през 2015 година. 
Изразено в проценти имаме 38%  медиации завършили със спогодба от всички 
приключили през 2014 година.  Този процент успеваемост е стабилен за нашия Център 
през последните три години. Което говори за стабилност в качеството на работа. Във 
същото време сравнението с предходната година показва, че имаме 11 реализирани 
медиации повече и  7 спогодени дела повече от 2013 година. Тази година е намалял 
броят на медиациите провеждани с Топлофикация. Те бяха значителен брой от 
проведените медиации през предходните години, но постигнатите резултати в тия 
медиации са доста спорни. Така, че през 2014 година можем да отчетем също  повече 
препращания от съда  и  по-разнообразни спорове решавани с медиация. 68 от 
проведените медиации са по брачни дела. Проведени са медиации по имуществени 
спорове (2), делби (6), ЗЗДН (4), непозволено увреждане (2), облигационни спорове 
(11), наказателни- частен характер (3), търговски спорове (2), трудови (1), 
топлофикация (8) и други спорове(3). 
Всички медиатори в ЦСМ са провеждали медиации през годината. Над 5 медиации са 
поели колегите Деси Исаева, Евгения Димова, Евгения Нанчева,  Елена Яньова, Катина 
Клявкова, Керачка Михаел, Красимир Ташев, Мариана Дублева , Мария Секнтова, 
Миряна Калчева, Николинка Петкова, Симона Такова, Снежина Джакерска, София 
Колева и Татяна Минева. Най-голям брой подписани спогодби има при медиациите 
водени от Евгения Димова и Евгения Нанчева  – 9, Мариана Дублева – 8 и Деси Исаева 
– 5.  
Със сигурност успешни медиации има и без накрая да бъде подписана спогодба, но тъй 
като сега сме подвластни на цифровото изражение, искам да посоча имената на 
медиаторите, които имат най-висока процентна успеваемост – над 50%, според броя 
водени от тях медиации и подписаните спогодби. Това са Севдалина Александрова с 
66%, Мариана Дублева – 61%, Татяна Минева – 60%,  Евгения Димова – 52% и Евгения 
Нанчева – 50%. 
Всички посочени до тук факти красноречиво говорят, че работата на медиаторите в 
ЦСМ става по-добра. Разбира се има още много, което може да се направи и да се 
подобри. Особено сега, когато  имаме перспективи  за две зали за медиация, близост до 
съдебните зали и материална обезпеченост за провеждане на вътрешни за Центъра 
обучения и квалификационни работни срещи. Надявам се, че оптимизмът ми за поне 
50% увеличение на броя проведени медиации през 2015 година е обективен. 



За да се стигне до добри работни резултати от огромно значение е организационната 
атмосфера в Центъра, провеждането на съвместни дейности и работа за 
популяризиране на медиацията, ЦСМ и за засилване на екипността на хората в нашия 
Център. 
За всичко това работеха три подкомисии. Имахме разработен план и го изпълнихме 
успешно. 
Подкомисията по стандартизация и качество разви сериозна дейност и днес 
можем да отчетем: 
 Подготвиха се и се приеха от Комисията предложения за промени в правилата на 
работата в ЦСМ 
Обсъдиха се и се актуализираха всички формуляри, свързани с дейността на Центъра. 
Изработиха се критериите, по които се направи избор на медиатори, които да участваха 
в международните обучения по трансгранична семейна медиация и културни различия. 
Формира се работна група, която да работи за законодателни промени за въвеждането 
на задължителната медиация в България. 
Преразгледаха се и се промениха правилата за работа в комедиация.  
Работи се върху дефиниция за успешна медиация. 
Имаше работна група на ЦСМ относно извършване на сравнителен анализ между 
медиацията и съдебната процедура (относно удовлетвореността на страните и 
икономията на време и средства) – проучване на HILL провеждано от Мартин 
Граматиков. 
Дейността на подкомисията по Информацията, която работи за популяризаране на 
медиацията и в частност на ЦСМ бе фокусирана върху основните събития проведени в 
Центъра: 

1. Международния семинар на тема "Съдебна междукултурна комуникация в семейната 
медиация", който се проведе в България  

2. Гостуването на г-н Виктор Шахтер у нас, като интересна персона, която да породи 
интерес към медиацията, като цяло. 

3. Седмицата на медиацията и събитията и семинарите, реализирани през нея. 
4. 10 години от приемането на Закона за медиацията в България. 

Пряката комуникация с медиите през 2014 бе организирана по два начина, чрез изпращане 
на Прес-съобщение от името на Центъра, което се разпространява по каналите на Връзки с 
обществеността на СРС и чрез пряко изпращане до избрани от Центъра медии. 
Най-силен бе интересът към Седмицата на медиацията, като мониторинга ни отчете 10 
публикации в електронни медии сред които Стандарт, Правен свят, ДеФакто, Дарик нюз, 
Kozmetikata.com, Пет минути право, Dir.bg; печатни медии – Стандарт, Журнал за жената; 
телевизия – БНТ2 сутрешен блок, БНТ1 Новините. 
Разви се комуникация с Висшия съдебен съвет, Българската търговско промишлена палата, 
Министерство на правосъдието, Висшия адвокатски съвет, Съюза на юристите в България, 
Съюза на съдиите в България.  
Проведоха се две отворени заседания на Комисията с възможности за по-добра комуникация 
между съдии и медиатори. 
Прие се логото на Центъра. 
Издадоха се три броя електронен бюлетин. 
Работи се за актуализация на информационните материали. 
За седмицата на медиацията се отпечатаха брошури, програми, плакати и др. материали. Бяха 
подготвени две презентации, които представят ЦСМ и медиацията в България. 
Поддържа се фейсбукстраницата на ЦСМ.  Нейните фенове към момента са 659. 
Създадена бе работна група, която да редактира брошурата на Центъра и да потърси нов 
дизайн, който да отговаря на възможността за отпечатване на повече бройки, ползвайки 
финансиране с европейска субсидия, като се запази информационната стойност на брошурата. 
Първите 1000 бр. са готови, имаме възможност за още 2 тиража с общ тираж: 79 000 бр.  



Продължи въведената традиция да се провеждат информационни срещи със завършващите 
право по време на стажа им в СГС. 
Изключителна заслуга за успехите на информационната дейност тази година имат Деси Исаева, 
Десислава Каменова и съдия Евгени Георгиев. 
Добре работи стажантската ни програма. Искам да спомена името на Цвети Колева, 
която е стажант към Центъра и се включва изключително всеотдайно във всички наши 
дейности.  
Третата подкомисия на ЦСМ е Брачната. Членовете на тази подкомисия организираха 
две работни срещи за медиатори, в които се обсъждаха положителни медиационни 
практики. Включиха се в организирането на съвместна среща-дискусия на съдии от 
СРС и СГС с медиатори с фокус  препращането към медиация и провеждането на 
медиация -  проведена през пролетта на Витоша.  
 
Основните събития, които ЦСМ организира или се включи активно в организирането и 
провеждането им са : 

1. Работна среща-дискусия на съдии от СРС и СГС с медиатори на тема: 
„Въпроси свързани с препращането към медиация и провеждането на 
медиация”. 

2. Организация и провеждане на семинар „Медиация по интелектуална собственост” - 
международен проект на Световната организация по интелектуална собственост, 
Патентното ведомство на РБ, Университета по национално и световно стопанство, 
катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, Институт по 
интелектуална собственост и лидерство на УНСС и ЦСМ. 

3. Организация на българското участие в международен проект „Съдебна и 
междукултурна комуникация в семейната медиация”, организиран от 
Апелативен съд – Крайова, Румъния. Освен  Румъния и България, други 
страни участващи в проекта са Хърватия и Италия. 

4. Провеждане на семинар „Съдебна и междукултурна комуникация в 
семейната медиация” в България. 

5. Участие на съдии и медиатори в проведените в Румъния, Хърватия и Италия  
семинари на тема „Съдебна и междукултурна комуникация в семейната 
медиация”   

6. Провеждане на работна среща на медиатори със съдия  М.Василев на тема 
„Спогодба по делби”. 

7. Срещи на медиатори за обмяна на практически опит. 
8. Организиране на среща с адвокат Виктор Шахтер и провеждане на  работни 

срещи с ръководители в Съдебната власт, съдии, медиаторски организации и 
медиатори. 

9.  Седмица на медиацията. 
В седмицата на медиацията се включиха : 
• Бизнес организации:Международната търговска камара – Париж (ICC 

Paris);Националният комитет в България на ICC; Българската търговско 
промишлена палата. 

• Организации на юристи; 
• Медиаторски организации; 
• Над 40 съдии от СРС, СГС и съдии от различни градове на страната; 
• Над 10 съдебни служители; 
• Над 20 медиатора от ЦСМ; 
• 11 стажанти, които са студенти от СУ и от УНСС; 
• Много граждани, адвокати и юрисконсулти. 
Проведоха се разнообразни мероприятия ориентирани към различни целеви групи: 



• Информационни бюра и ден на отворените врати на ЦСМ за граждани, студенти и 
колеги; 

• Семинар  и уъркшоп за медиатори; 
• Семинар за съдии; 
• Демонстрации на решаване на спор за  хора, които искат да научат нещо за 

медиацията; 
Представяне на книга, коктейли. 

10. Организиране на серия от семинари, които продължават и през 2015 г. „Препращане 
към медиация” организиран от БТПП и ЦСМ. 

 
За да се осъществи тази разнообразна програма много хора се трудиха усърдно и 
направиха всичко по силите си, за да дадат криле на медиацията. Изключително високи 
са заслугите на Симона Такова и съдия Евгени Георгиев. Важно е да посоча още 
имената на Миряна Калчева, Деси Исаева, Динела Велкова, Снежина Джакерска, Елена 
Яньова, Анита Касабова, Албена Пенова, Вера Симеонова, Евгения Димова, Елиза 
Николова, Марияна Дублева, Мила Валтер, Красимир Ташев, София Колева, Татяна 
Минева.  
Управителният екип се стремеше да работи през годината   така, че всеки да усеща 
постигнатото като общо дело и да е удовлетворен , че е от екипа на Нашия център. 
 Бяха проведени десетки работни срещи с членове на ВСС, с председателите на СГС и 
СРС, с зам. председателката НИП, с представители на ВАС, с експерти от  
Министерство на културата  и  с зам . министър  от Министерство на правосъдието , 
със служители на Прокуратурата, с журналисти от различни медии, с представители на 
БТПП, с преподаватели и ръководители в УНСС, СУ, НБУ , с представители на 
различни организации като Съюз на юристите в България, Съюз на съдиите в България 
и др. 
При всички срещи  представяхме  информация относно дейността на Центъра ни през 
годините и търсихме професионална , логистична и материална подкрепа за дейността 
на нашия Център и за популяризирането на медиацията в България. Установихме, че 
навсякъде ни приемат с уважение и с интерес. Дейността на ЦСМ е изключително 
специфична, много важна за обществото и съдебната система. Търси се 
професионалното ни становище за  законодателни промени за задължителна медиация 
в България и за възможностите за бъдещото развитие на други съдебни медиационни 
центрове.   
Всичко, което сме постигнали го дължим на хората, които работят за ЦСМ. Ето защо 
предлагам на Комисията да гласува да бъдат награди с Грамота за  активно участие 
като Медиатор - доброволец и за траен принос в развитието на Центъра и в 
популяризирането на медиацията през  2014 г.  следните наши колеги: 

1. Евгени Георгиев; 
2. Симона Такова; 
3. Евгения Димова; 
4. Евгения Нанчева; 
5. Марияна Дублева; 
6. Деси Исаева; 
7. Десислава Каменова; 
8. Севдалина Александрова; 
9. Татяна Минева; 
10.  Цвети Колева – стажант. 

  



Искам накрая да благодаря на председателите на СРС и СГС за  изключително силната 
подкрепа, която получаваме и за новите възможности за развитие, които ни 
предоставят в новата сграда на Софийски районен съд. 
 

 
 

 


