
Протокол 2  
на Комисията на ЦСМ от 04.03.2014 г. 

 
На 04.03.2014 г.  в Центъра по спогодби и медиация се проведе заседание на Комисията 
при следния дневен ред: 
Дневен ред: 
1. Представяне на идейната платформа на новия председател на Комисията за 
развитието на ЦСМ. 
2.Обсъждане на въпроса  за  намаляване броя на заседанията на Комисията.  
3.Избор на лого на ЦСМ./От представените във форума/ 
4.Избор на Анализиращ екип.  
5.Други. 
 
Заседанието започна в 17,15 часа при спадащ кворум. На заседанието присъстваха: 
 

1. ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ЯНЬОВА  
2. ЕЛЕНА КЪНЧЕВА ЕВТИМОВА  
3. ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА  
4. ЕВГЕНИЯ ДИМОВА  
5. КЕРАЧКА БЕДРОС МИХАЕЛ  
6. МАРИАНА ДУБЛЕВА  
7. ЯНА ГУНЧЕВА  
8. ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ  
9. КАРЛО ЛУКАНОВ 

      10. ГАЛЯ ВЪЛКОВА 
      11. СИМОНА ТАКОВА 
      12. БОЯНКА КОРНАЖЕВА  
      13. МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
      14. ВАЛЕРИЯ ВАТЕВА  
      15. АЛБЕНА КОМИТОВА  
      16. МИРЯНА КАЛЧЕВА  
      17. РУБИНА МИНКОВА   
      18. ИРЕН БЕКРИЕВА     

 
Неприсъствали поради уважителни причини:  
КАТИНА КЛЯВКОВА 
Неприсъствали:  

1. АЛБЕНА ПЕНОВА 
2. ВИКТОР СИРАКОВ  
3. ДЕСИСЛАВА КАМЕНОВА  
4. ДИНЕЛА ВЕЛКОВА  
5. ТАТЯНА МИНЕВА  
6. АТАНАС НИКОЛОВ  
7. ПЕТКО ТЕОДОСИЕВ 
8. ДЕСИСЛАВА ИСАЕВА 
9. ЛИЛЯНА ТАКОВА  

По първа точка от дневния ред бе представена  идейната платформа на 
новия председател на Комисията за развитието на ЦСМ, която е прикрепена като 
Приложение 1 към протокола. 
Милена Гунчева – насоки за работа по време на мандата на Комисията: 



- Продължаване пряката дейност на ЦСМ в духа на добре изградените вече 
традиции и използване на всички досегашни положителни практики; 

- Подобряване на комуникацията във всички възможни аспекти и засилване на 
информационната дейност./   

• възобновяване на месечния електронен информационен бюлетин, който да 
информира всички за това, какво се е случва, какво предстои и как би могъл да 
бъде допълнително полезен за развитието на Центъра; 

• формални и неформални срещи за споделяне на опит и идеи; 
• продължаване традицията да се правят обучения, представения на програмата. 

- Оптимизиране на дейностите и намаляване на времето, което медиаторите и 
съдиите отделят за доброволна работа в Центъра. 

• Вече е намален е броя на задължителните часове за работа, има 
възможност за гъвкаво разпределяне на часовете за доброволна работа в 
Центъра; 

• Оптимизирането може да стане като се намали времето за задължителни 
срещи на Комисията; 

• По-ефективно използване на електронната комуникация; 
• Двигател на дейностите да са подкомисиите, в които се върши реалната 

организационна дейност; 
• Председателят на Комисията и председателите на подкомисиите, като 

хора на които е делегирана отговорност при пряк избор могат да бъдат 
Оперативен съвет. С квалифицирано мнозинство от ¾ те биха могли да 
вземат бързи организационни решения като публични изяви на Центъра, 
осъществяване на срещи, търсене на решения за финансиране и 
материална обезпеченост на отделни дейности, решаване на текущи 
проблеми възникнали в Центъра или по време на работа на 
Подкомисиите и др. такива. 

- Изследване на интересите и потребностите на доброволците в Центъра и търсене 
на начини КЦСМ да ги удовлетвори по възможност. 

• да се поиска помощ от колегите медиатори-психолози, които имат 
професионални интереси в тази област да се изследват интересите и 
потребностите на членовете на ЦСМ.  

- Развитие на менторството като средство за адаптация в Центъра. 

• Менторството в ЦНС да се развива като доброволна връзка между двама 
/ментор и наставляван/, при  която се трансферират опит, знания и контакти. 
По този начин менторът работи за кариерното и личностното развитие на 
човека поискал персонална подкрепа в областта на интеграцията. 

• В ЦСМ, този метод за взаимопомощ може да се изпробва без да бъде 
формализиран. Всеки, който има нужда от допълнителна подкрепа за 
адаптиране и работа в Центъра може да си избере човек, на който може да се 
довери и да поиска менторска помощ.     



• Процесът да е доброволен и за двете страни. Всеки преценява нуждите и 
възможностите си. 

- Изготвяне на становище във връзка инициативата за въвеждане на 
задължителна медиация. 

• Да се сформира екип, който да работи по тази инициатива и да бъдем готови 
с предложенията си и да имаме активна позиция по този въпрос. 

По втора точка от дневния ред -  бяха обсъдени  въпросите  за  намаляване броя на 
заседанията на Комисията и за промени в Правилата за работа в програма „Спогодби” .  
Милена Гунчева: 
В приетите Правила за работа на програма „Спогодби”  е утвърдено: 
т.3. КОМИСИЯ И ПОДКОМИСИИ НА ЦСМ, 3.1.2 Комисията избира  Председател и 
заместници, които имат организационни функции.  
Без да се правят никакви промени, можем да предложим на Комисията да избере за зам. 
председатели на Комисията, избраните председатели на подкомисиите. Те, заедно с 
председателя на Комисията, могат да действат като Оперативен съвет, тъй като са им 
дадени от организационни функции по приетите Правила за работа на програма 
„Спогодби”.   
За период от една година, колкото е мандатът на тази Комисия, можем да пробваме 
по-централизиран подход за организиране на дейността без да правим промени в 
законовото регламентиране. Ако се установи, че тази форма е работеща, 
следващата година може да се направят промени в Правилника. 
 
т.  3.4 СВИКВАНЕ И ЗАСЕДАНИЯ е регламентирано: 
  3.4.1. Заседанията на Комисията се провеждат по правило веднъж месечно в 
предварително определен ден и час или по решение на Комисията.... 
  
Предлагам да гласуваме Решение на Комисията за временно/срок от една година/ 
намаляване на ежемесечните събирания на Комисията и регулярните заседания да 
бъдат например най-малко два пъти на сезон и след това да се прецени дали догодина 
да се действа по утвърдения до сега начин или ще се прави промяна в Правилата.  
През този период членовете на Комисията, а и всички членове на Центъра ще 
получават ежемесечна информация по имейл за дейностите, които се изпълняват 
по подкомисии и за всички събития, които предстоят. Това дава възможност при 
необходимост, всеки своевременно да реагира с нови идеи или възражения. 
 
Направените изказвания при обсъждането на поставените въпроси по първите две 
точки допълниха основните насоки, в които  е желателно да действа Комисията по 
време на мандата си: 
Симона Такова посочи: 

• търсене на възможности за финансиране на Центъра и на медиаторите; 
• участие в проекти; 
• необходимост от обучения и от обмяна на опит; 
• искане за запазване на ежемесечните заседания на Комисията като основно 

място за срещи и дискусии на участниците в Центъра. Смята, че трябва да се 
работи по ефективността на работата в Комисията; 

• сформиране на екип, който да излезе със становище от името на Центъра за 
въвеждането на задължителната медиация в България; 



• при промяна в Правилника да се обмислят по-кратки и разбираеми 
наименования, както на хората, които имат ръководни функции, така и на 
ръководните органи на Центъра./Напр. вместо Председател на Комисията – 
Председател на ЦСМ/ 

 
Предложенията на Албена Комитова са свързани с: 

• работа за увеличаване на препращанията; 
• намаляване на броя на заседанията на Комисията; 
• включване на всички в Центъра при вземане на важни решения /Общо събрание/ 

и организационните решения за функционирането на центъра да се вземат от 
Оперативен съвет или Управителен съвет. 

 
Предложения на Яна Гунчева: 

• Да се уточнят и разпишат правата и задълженията на Управителния съвет; 
• ПСК да обсъди и изработи промените в правилата и да ги внесе на гласуване в 

Комисията. 
• Да се работи за качеството на медиаторската услуга, която предлагаме – това ще 

доведе до увеличаване на препращанията; 
• Менторството да се развива, като в ролята на ментора да бъдат медиатори с опит 

в ЦСМ. 
 
Евгени Георгиев: 

• Запазване на ежемесечните заседания на Комисията, тя е форум, където се чуват 
различни мнения и нови идеи; 

• Необходимо е да има оперативност в ръководството, но трябва да има ясни 
правила за това, които да бъдат приети от ПСК. 

 
Валерия Ватева: 

• Поставя въпроса  за финансирането; 
• Предлага да се работи  за промяна на статута на Центъра, като това, според нея, 

ще доведе до повече възможности за финансиране и спечелване на проекти; 
• Менторството е метод за подпомагане за медиатори без медиаторски опит, а не 

за нови за ЦСМ медиатори. 
 

Галя Вълкова: 
• Необходимо е да има разписани правила и трябва да се отдели повече време за 

подготовката им в ПСК. 
• Предложенията на ПСК задължително трябва да се гласуват от Комисията, 

защото те са свързани с регламентирането на дейността на Центъра; 
• Променянето на статута на Центъра ще промени неговата идентичност и той ще 

стане просото един от всички останали центрове по медиация и не може да 
разчита на специфичните си преимущества. 

 
Керачка Михаел: 

• Необходимо е по-оперативно действие на ръководството. Важно е да има 
Оперативен съвет. Ако нормативно не може да се регламентира веднага, не е 
лошо да се помисли за неформалния съвет на медиаторите; 

• Важната роля на финансирането за развитие дейността на Центъра; 



• Обсъждали сме менторството като форма и не сме го приемали за подходящ 
метод в работата на ЦСМ по редица причини. 

 
Боянка Корнажева: 

•  Въпреки, че е медиатор с опит, тя е имала нужда от подкрепа и адаптиране към 
спецификите в работата в ЦСМ и попълването на документацията. Менторската 
помощ под формата на подкрепа за адаптиране на новите членове към работата 
в този Център е необходима.  

 
Комисията постави на обсъждане важните задачи, по които трябва да 
се работи тази година, за да могат те да станат основа за подготовката 
на работните планове, които подкомисиите ще приемат до края на 
месец март и ще предложат за гласуване на Комисията, която ще се 
проведе на 01.04.2014 г.  
Обобщените работни планове на подкомисиите ще станат план за 
действие през едногодишния мандат на тази Комисия. 
 
На ПСК се възлага задачата до месец май да подготви предложение за 
промени в правилата за работа, които ще доведат до по-голяма 
оперативност на Комисията и ще предложат по-кратки и ясни 
наименования. 
 
По трета точка от дневния ред – избор на лого на ЦСМ, Милена Гунчева направи 
предложение /Приложение 2 към протокола/ със следната обосновка: 

• Време е да се избере лого на ЦСМ, за да имаме своя идентичност, когато се 
представяме. Предложението ми е за лого, обсъждано във форума и е направено 
за нашия център от художника Георги Флоров. Смятам , че това лого отразява 
спецификата на нашия Център. Кръглата форма – без начало и без край, 
представя добре, че споразумението между хората е основна ценност – 
спогодбата не почва с нас и няма да свърши с края на нашата дейност. Ние сме 
част от един непрекъснат процес, който дава ново по-добро качество на живот 
на хората. Това, че има две двойки стиснати ръце, изразява, както факта, че сме 
център към СРС и СГС, така и че в този Център работят съдии-доброволци и 
медиатори – доброволци. 

 
Други предложения не бяха направени, но имаше забележки по това предложение – 
незавършена кръгла форма, разлики във вида на ръцете.  Повечето от членовете на 
Комисията не бяха огледали предложенията във форума и изборът на лого се отлага за 
следващото заседание на Комисията. 
 
По четвърта точка от дневния ред - Избор на Анализиращ екип. 
 Милена Гунчева предложи да се увеличи мандатът на досегашния анализиращ 
екип с още една година. Анализиращият екип е в състав Евгени Георгиев, Елена 
Яньова, Лъчезар Насвади, Петя Стоянова и Яна Гунчева. 
Евгени Георгиев предложи да се поиска съгласието на Петя Стоянова да участва в 
екипа още една година.  



Комисията гласува удължаването на мандатът на анализиращия екип с още една 
година, като при следващото заседание, ако Петя Стоянова си направи отвод, на 
нейно място ще се избере нов участник от съдийски състав на Центъра. 
 
По пета точка -  ДРУГИ бяха поставени въпроси свързани с работата на Центъра с 
Топлофикация, проекта с Апелативен съд Крайова, работата свързана с проучването на 
М.Граматиков, съдействие за планирания семинар на 08.05.2014 г. „Медиацията в 
интелектуалната собственост”. 
 Марияна Дублева информира Комисията за взаимоотношенията с Тополофикация и 
за сключваните споразумения. Обсъдиха се въпросите за това дали трябва да се работи 
с Топлофикация, за качеството на медиациите с тях, за реалната стойност на 
споразуменията с Топлофикация, след като няма вписано в тях как точно ще се 
приключи съдебното производство след сключването им. 
Евгени Георгиев  представи  някои нови аспекти от проекта с Апелативен съд 
Крайова. За обученията в чужбина ще пътуват 6 съдии и 6 медиатора. За да се изберат 
хората, които ще пътуват е необходимо да се сформира комисия, която да изработи 
критериите. Хората, които изработват критериите, няма да участват в групата, която ще 
пътува. Включването в групата, която ще изработва критериите ще става по желание на 
медиаторите и съдиите. 
Всички членове на ЦСМ могат да участват в обучението по трансгранична семейна 
медиация и културни различия , което ще се проведе в България. 
Галя Вълкова предложи да се събират телефоните и имейлите на страните участвали в 
процедура по медиация в нашия Център, за да могат да се използват за  проучване на 
HILL, провеждано от Мартин Граматиков за измерване на удовлетвореността на 
страните участвалии решили спора си в процедура по медиация с тези, които са 
разреши спора си в съда. 
Симона Такова информира за подготвения семинар„Медиацията в интелектуалната 
собственост” и поиска съдействие от страна на ЦСМ във връзка представителна 
подкрепа. 
                            РЕШЕНИЕ на Комисията от 04.03.2014 г.: 

1. Удължава мандатът на Анализиращия екип с от една на две години. 
 
 

ЗАДАЧИ изведени от заседанието на Комисията: 
 
1.Подготовка на работни планове на подкомисиите, в които да се включат, както 
постоянните дейности, по които се работи, така и такива, върху които се акцентира на 
обсъжданията в това заседание на Комисията.  
Срок 01.04.2014 г.                                                Отг. Председателите на подкомисиите. 
2.Подготовка на предложение за промени в правилата за работа в ЦСМ, които ще 
доведат до по-голяма оперативност на Комисията и предложения за по-кратки и ясни 
наименования. 
 Срок: началото на месец май                              Отг. Председателя на ПСК 
3.Формиране на екип, който да изработи критериите за избор на хора, които да участват 
в международните обучения по трансгранична семейна медиация и културни различия 
Срок: март.2014 г.                  Отг. Председателя на Комисията и  председателя на ПСК 
4.Селектиране на координатите на страните участващи в медиации в ЦСМ и 
предоставянето им за нуждите на проучването на HILL. 
Срок: март.2014 г.                                                 Отг. Лъчезар Насвади -координатор 
 



Следващото заседание на КЦСМ ще се състой на 01.04.2014г от 17:00 в ЦСМ 
   

Дневен ред: 
1. Избор на зам. председатели на Комисията. 
2. Представяне и гласуване на плановете за работа на трите подкомисии, които 

заедно стават план за работа на Комисията. 
3. Избор на лого на ЦСМ./От представените във форума/ 
4. Други.  

 
 

Приложение 1 
 

Идейната платформа на новия председател на Комисията за развитието на ЦСМ    

       Искам да благодаря на всички за доверието, което ми гласувахте. За мен това е висока чест 
и голяма отговорност. Центърът за спогодби и медиация към СРС и СГС е общо дело на много 
хора. Той е плод на реализираните идеи, мечти, вяра и труд на най-големите ентусиасти и 
радетели за популяризиране на медиацията в България. С общи усилия беше изградена 
монолитна сграда. И както във всеки строеж, така и тук бяха вложени неимоверни усили и 
много всеотдайност. Днес този център функционира и се разраства. Положени са здрави 
основи, създадени са стабилни правила за функционирането му, имаме ентусиазма и волята за 
успех на участниците в него. 
 Сега, след трудния етап на градеж, трябва да съхраним съграденото и да превърнем къщата в 
дом. Нашият Център трябва да ни носи удовлетворение и да бъде база,  която да покаже, че 
медиацията е необходима и нейното налагане в обществото ни ще помогне за  развитието и 
другите центрове по медиация в страната. Това е изключително важно, защото тук сме се 
събрали медиатори от различни медиаторски сдружения. Работим на доброволни начала в този 
общ наш център и съвсем естествено е да искаме професионална реализация в организациите, 
които представляваме.  
Моето кредо  в медиацията е, че решението и на най-сложния спор е в ръцете на спорещите. 
Спорове по някои основни въпроси има и в нашия център. Сега е моментът да представя как 
виждам отговорите  на няколко основни въпроса. Защо трябва да го има нашия Център? 
Какво трябва да постигне в дългосрочен план? Как трябва да го постигне или поне как да 
работи в едногодишния период на мандата на тази Комисия, за да върви по пътя към 
целта. 
Центърът е уникално изградена организация с общите усилия на всички и отговорът на първите 
два въпроса са кратко обобщение на прекрасно свършената работа до сега. Това са 
стратегическите ни цели, които са постоянни и дават облик на организацията ни.   
ЗАЩО съществува нашия център?   Центърът е създаден и съществува, за да дава 
възможност на страните по съдебни дела да решат доброволно спора си с помощта на 
медиацията. 
КАКВО се стреми да постигне в дългосрочен план?  
В дългосрочен стратегически план Центърът се стреми да популяризира медиацията; 
 Да намали броя на делата в СРС и СГС; 
 И сега бих допълнила да съдейства за въвеждане на задължителната медиация в 
България./ това може да бъде нова дългосрочна цел/ 
Отговорите на въпроса КАК? са всъщност тактическите и оперативните ни цели, по които ще 
работим тази година. 
КАК ще постигаме целите?  
- Продължаване пряката дейност на ЦСМ в духа на добре изградените вече традиции и 
използване на всички досегашни положителни практики; 



- Подобряване на комуникацията във всички възможни аспекти и засилване на 
информационната дейност. 
За да се чувстваме общност и част от едно цяло е изключително важно да имаме достатъчно 
информация за всичко важно, което се случва в Центъра; нужно е да бъдем съмишленици, да 
имаме възможност да обменяме мисли и опит, да се срещаме и да постигаме заедно общите 
цели. 
За по-добра информираност предлагам да възобновим месечния електронен информационен 
бюлетин, който пускаше Съвета на медиаторите. Така всеки доброволец в ЦСМ ще знае какво 
се е случило, какво предстои и как би могъл да бъде допълнително полезен за развитието на 
Центъра. 
Трябва да се търсят форми за споделяне на опит и идеи. Това могат да бъдат формални и 
неформални срещи. Ще продължим традицията да се правят обучения, представения на 
програмата. Всяка една от подкомисиите може да заложи подходящи форми за подобряване на 
комуникацията между нас в годишния си план за развитие. 
 
- Оптимизиране на дейностите и намаляване на времето, което медиаторите и съдиите 
отделят за доброволна работа в Центъра. 
През последната година се е работило в тази насока и времето на медиаторите, свързано с 
пряката им медиаторска работа се цени. Намален е броя на задължителните часове за работа, 
има възможност за гъвкаво разпределяне на часовете за доброволна работа в Центъра. 
Оптимизирането може да стане като се намали времето за задължителни срещи на Комисията  и 
като по-ефективно се използва електронната комуникация. 
Смятам, че това би облекчило работата, защото има промени в обективното състояние на ЦСМ. 
До сега Центърът се създаваше и утвърждаваше. Създаваха се правила и процедури. Комисията 
се явяваше двигател на процесите, тя поставяше задачите на Подкомисиите. Ситуацията вече е 
различна. Имаме утвърдена база. Широката демократичност, която е наше преимущество, 
поради възможността всички да се включат с идеите си, вече, в определени моменти води до 
безкрайно обсъждане на идеи, на които им минава времето в хода на дебатите. Стига се до 
умора и дезинтерисиране на хората, а много често и до загуба на реална представа кое е 
главното и кое е второстепенното в дебатираните теми. Много прекрасни възможности не се 
реализират затиснати от хода на обсъждането. Ето един малък пример. Изборът на лого. Това е 
нещо важно за нашата идентичност. Темата си виси във форума неприключила от много време. 
Една идея трябва да се представи, да има разумно време за обмисляне и важна е реализацията 
след това. Има много желаещи да дават идеи или да критикуват чуждите предложения. Време е 
всеки, който предлага и да реализира. 
 Според мен вече двигател на дейностите са Подкомисиите, в които се върши реалната 
организационна дейност. Второто и третото обсъждане в Комисията на решени в подкомисиите 
дейности, само затруднява работата, увеличава загубата на време и демотивира хората. 
Достатъчно е Комисията да утвърди плановете за работа на Подкомисиите, които обединени да 
станат план на Комисията. След това трябва да се даде възможност подкомисиите да работят. 
Във всяка подкомисия има поне десетина членове на Комисията. Смятам, че това е добра 
представителност, особено когато това са хора с интереси в съответната област на развитие на 
Центъра. Голямата представителност, силната демократичност, съгласувания избор по всички 
въпроси беше добро решение при изграждане на нещо ново за български условия, каквото е 
ЦСМ. Сега, когато основното е съградено имаме нужда на базата на демократичността от по-
голяма оперативност, а това ще даде и по-голяма ефективност. Председателят и председателите 
на подкомисиите, като хора на които е делегирана отговорност при пряк избор могат да бъдат 
Оперативен съвет. С квалифицирано мнозинство от ¾ те биха могли да вземат бързи 
организационни решения като публични изяви на Центъра, осъществяване на срещи, търсене на 
решения за финансиране и материална обезпеченост на отделни дейности, решаване на текущи 
проблеми възникнали в Центъра или по време на работа на Подкомисиите и др. такива. 
- Изследване на интересите и потребностите на доброволците в Центъра и търсене на 
начини КЦСМ да ги удовлетвори по възможност. 
За да се чувстваме в нашия медиационен център като у дома си, тук със сигурност трябва да 
удовлетворяваме свои важни потребности. Откриването и изследването на тези потребности би 



помогнало много за ефективната ни работа. Тъй като не разполагаме със средства, за да 
потърсим специализирана помощ от външни експерти, можем да поискаме помощ от колегите 
медиатори-психолози, които имат професионални интереси в тази област.  
- Развитие на менторството като средство за адаптация в Центъра. 
Менторството е доброволна връзка между двама /ментор и наставляван/, при  която се 
трансферират опит, знания и контакти. По този начин менторът работи за кариерното и 
личностното развитие на човека поискал персонална подкрепа. Менторът е винаги някой, 
който помага, насочва, подкрепя, съветва някой друг, той не наставлява, не инструктира, 
не обучава. Менторът работи в областта на интеграцията. 
Менторството е процес на взаимно сътрудничество; активното включване на този, който е 
наставляван и съветван е задължително То е процес, който изисква известен период от време, за 
да даде положителни резултати.  
В ЦСМ, този метод за взаимопомощ може да се изпробва без да бъде формализиран. Всеки, 
който има нужда от допълнителна подкрепа за адаптиране и работа в Центъра може да си 
избере човек, на който може да се довери и да поиска менторска помощ. Процесът е 
доброволен и за двете страни. Всеки преценява нуждите и възможностите си. 
- Изготвяне на становище във връзка инициативата за въвеждане на задължителна 
медиация. 
Въвеждането на задължителна медиация в България ще даде огромен тласък на ползването на 
медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове. Това е в интерес на всички 
медиатори и медиаторски организации и най-вече е в интерес на цялото ни общество. В нашия 
център работят специалисти, чиито идеи за законодателни промени биха били много ценни, 
точно защото няма да бъдат само теоретични, но ще бъдат свързани със живия Живот и 
практиката на тези хора в Медиационния център. Ето защо смятам, че е навременно 
сформирането на екип, който да работи по тази инициатива и да бъдем готови с предложенията 
си, когато дойде момента за това. 
Животът е това, което се случва сега около нас. Просто трябва да усетим наболелите проблеми 
и да се заемем с решаването им. Всичко, което не сме направили, можем да се направим с идея, 
намерение за успех и приятели, с които живеем и работим заедно. 
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