
Протокол 3  
на Комисията на ЦСМ от 07.10.2014 г. 

 
На 04.11.2014 г. от 17, 30 часа в Центъра по спогодби и медиация се проведе заседание 
на Комисията при следния дневен ред: 

1. Отчитане на резултати от провеждането на седмица на медиацията. 
2. Други. 

Заседанието започна в 17,45 часа при спадащ кворум. На заседанието присъстваха: 
1. ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ЯНЬОВА 
2. ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА  
3. ЕВГЕНИЯ ДИМОВА 
4. КЕРАЧКА МИХАЕЛ 
5. МАРИАНА ДУБЛЕВА 
6. ИРЕН БЕКРИЕВА  
7. БОЯНКА КОРНАЖЕВА 
8. МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
9. ПЕТКО ТЕОДОСИЕВ 
10. МИРЯНА КАЛЧЕВА 
11. ДЕСИСЛАВА ИСАЕВА 
12. ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ 

 
 
Участие взеха още: 

 
Неприсъствали поради уважителни причини:  

1. РУБИНА МИНКОВА 
2. СИМОНА  ТАКОВА 
3. ЯНА ГУНЧЕВА  
4. ГАЛЯ ВЪЛКОВА  
5. АЛБЕНА КОМИТОВА 
 

 Неприсъствали: 
1. АЛБЕНА ПЕНОВА 
2. ВИКТОР СИРАКОВ  
3. КАРЛО ЛУКАНОВ 
4. ЕЛЕНА  ЕВТИМОВА 
5. ДЕСИСЛАВА КАМЕНОВА 
6. ДИНЕЛА ВЕЛКОВА 
7. ТАТЯНА МИНЕВА 
8. КАТИНА КЛЯВКОВА 
9. АТАНАС НИКОЛОВ 
10. ЛИЛЯНА ТАКОВА 

 
 
По първа точка от дневния ред се представиха резултатите от дейността на ЦСМ по 
време на седмицата на медиацията. Председателя на ЦСМ Милена Гунчева изведе 
силните и слабите страни на организацията тази година. 
 
 
 



Силни страни: 
1. Реализиран бе фокусът, който си бяхме поставили – да работим в партньорство с 

бизнес организации, които извеждат медиацията като приоритет в своите 
програми; 

2. Бизнес организации, които се включиха в седмица на медиацията бяха: 
• Международната търговска камара – Париж (ICC Paris); 
• Националният комитет в България на ICC; 
• Българската търговско промишлена палата. 
3. В седмицата на медиацията се включиха още: 
• 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. 
4. Групата за координация на дейността на медиаторите през седмицата на 

медиацията направи добра организация и добре структуриран график, който се 
реализира успешно. 

5. Организацията свързана с изготвяне, отпечатване и разпостранение на 
информационните материали също беше успешна. 

6. Имаше нужната материална обезпеченост на дейностите, с помощта на 
Българската търговско промишлена палата, Професионалната асоциация на 
медиаторите в България, Съюза на юристите в България и собствени средства на 
медиатори. 

Слаби страни: 
1. Не осигурихме документиране със снимки на мероприятията. 
2. Не успяхме да реализираме представянето на медиацията пред студенти от СУ и 

НБУ. 
3. Има негативни мнения на медиатори и съдии относно включването на Центъра 

по медиация към СЮБ. Те са свързани с некоректно поставяне на плакати с 
търговска реклама, а също и с факта, че на организираното от тях мероприятие 
насочено към професионалното развитие на медиаторите, никоя от участващите 
в седмицата на медиацията медиаторска организация не е била поканена, 
събитието не е било отразено в общия план на провеждане на седмицата на 
медиацията.  

 
Деси Исаева даде информация за медийното отразяване на седмицата на медиацията: 
 

1. Статии във в. Стандарт – 30.10.2014 г. „Млади съдии на уроци по медиация” и 
„Приветстваме горещо включването на бизнеса”; 

2. Списание „ Журнал за жената” – „Проблемите в общуването се решават с 
медиация”. 

3. Електронен вестник „Дефакто” – „Софийският районен съд организира седмица 
на медиацията”. 

4. News.bg – „Децата с малко харесвания във Фейсбук стават агресивни”  - 
насоката на статията е решаване на проблеми в училище с медиация и 
информация за седмица на медиацията в Добрич и в София. 

5. DARIK.news - „Медиацията спестява време, нерви и пари!” 
6.  DIR.BG – „Седмица на медиацията в София” 



7. „Правен свят” – 2 прессъобщения на СРС за седмица на медиацията 
8. „Пет минути право” - „Седмица на медиацията в София” 
9. БНТ 2 – Сутрешен блок – Седмица на медиацията в Районния и градския съд. 
10. БНТ1 – По света и у нас – Медиацията може да разтовари съдебната система. 
11. Bulgaria on air – Предаване Темида 28.10.2014 г. – „На кого ще помогне 

задължителната медиация”. 
 
Миряна Калчева – удовлетворена е, че се продължава традицията и смята, че 
участието на всеки, според възможностите му е много важно. Благодари като 
организатор на семинара проведен на 29.10.2014 г. на всички, които са съдействали за 
организацията му. 
Евгени Георгиев – доволен е от постигнатите резултати и много му е харесало, че 
препращането към медиация е било разиграно като ролева игра по време на семинара. 
 
По втора точка от дневния ред: 
Евгения Нанчева представи решенията на ПСК за: 

- Всички предложения, които се правят да се обсъждат само при лично 
присъствие на  човекът, който ги е предложил, за да може да обясни позицията 
си. 

- При възможност да се осигури материална база, да се приеме предложението на 
Мила Вартер, медиации да се провеждат и в почивни дни, от медиатори, които 
са свободни и изявяват желание за това. 

Обсъдиха се възможности да се ползват съдебни зали за медиация, а също така 
възможните проблеми за допуск в съдебните сгради в събота и неделя.  
Информация представена от Милена Гунчева за: 

- Сформиране на работна група, която да обобщи материалите, върху които е 
работено до сега за законодателни промени за въвеждане на задължителна 
медиация. Подготвените предложения ще бъдат представени на работната среща 
с членова ва ВСС, която ще се проведе на 17.11.2014 г. от 14 часа. Ще се получи 
професионална помощ от г-жа Светла Цачева  - съдия във ВКС и един от 
авторите на ГПК. 

- Приемане на стажанти – Изабел Ангелова и Ивелина Крумова, които притежават 
по-високи компетентности(медиатори вписани в ЕРМ към МП) , от колкото сме 
търсили и реализиране на професионалните им компетентости в съвместна 
информационна кампания свързана с медиацията в Благоевградския 
университет. 

- Подготовка за изнасяне на публична лекция за медиацията и ЦСМ в НБУ; 
- Подготовка на работни срещи с адвокати, съдии, медиатори и представители на 

организацията „Бащи за отговорно родителство” 
 
Взети решения: 

1. Да се изпрати писмо до председателя на СЮБ, с което да благодарим за 
съдействието при организиране на културното събитие в седмицата на 
медиацията и за участието в него на председателя Владислав Славов и на 
ръководителя на културният дом на СЮБ – проф. Снежана Начева и да отразим 
нашето впечатление от изявата на Центъра по медиация към СЮБ. 

2. Да изградим по-точна визия на начините на включване на различните 
медиаторски организации в това събитие, така че да се чувстват комфортно и 
равнопоставено при представянето си. 



3. Всички, които са участвали в седмицата на медиацията да изразят в имейл 
нивото си на удовлетвореност, за да може да се подготви презентация за това как 
се чувстват медиаторите и какво още искат да бъде направено. 

4. Въпросът за работа на медиатори през почивните дни ще бъде разглеждан след 
като се преместим в новата сграда на СРС. В настоящия момент при 
необходимост ще се правят опити да се осигурят зали в съда за провеждане на 
медиация в събота или неделя. 

5. Подготовка на работна среща с членове на ВСС, която ще се проведе на 
17.11.2014 г. 

6. Приемане на стажанти – Изабел Ангелова и Ивелина Крумова, с които ще 
работим дистанционно във връзка с честването н а5 – годишнината от създаване 
на ЦСМ и организиране на дейности с цел превенция на остри конфликти, 
насочени към студенти и ученици. 

7. Подготовка за изнасяне на публична лекция за медиацията и ЦСМ в НБУ 
(декември месец); 

8. Подготовка на работни срещи с адвокати, съдии, медиатори и представители на 
организацията „Бащи за отговорно родителство”(края на номври или началото 
на декември месец). 

 
 
 
 
 
Следващото заседание на КЦСМ ще се състои на 02.12.2014г от 17:30 в ЦСМ 
    

1. Отчитане на резултати от срещата  с членове на ВСС. 
2. Информация от Анализиращия екип. 
3. Визия за отбелязване на 5-годишнината на ЦСМ и организиране на работна 

група, която да подготви план за действие. 
4. Други. 

 
                                                            Водила протокола: 

                        (Милена Гунчева) 


