
 
 

Протокол 4  

от заседанието на КЦСМ 07.04.2015 

 

Присъствали: 

1. Десислава Исаева 

2. Евгени Георгиев 

3. Цвета Желязкова 

4. Евгения Нанчева 

5. Симона Такова 

6. Миряна Калчева 

7. Снежина Джакерска 

8. Мариана Дублева 

9. Ирен Бекриева 

10. Свилена Димитрова 

11. София Колева 

12. Десислава Каменова 

13. Рубина Минкова 

14. Атанас Николов 

15. Динела Велкова 

16. Милена Гунчева 

17. Борис Динев 

18. Боянка Корнажева 

 

Неприсъствали:  

1. Евгения Димова 

2. Йорданка Велинова 

3. Албена Пенова 

4. Яна Гунчева 

5. Севдалина Александрова 

6. Елена Яньова 

7. Елена Евтимова 

8. Даниела Борисова 

9. Катина Клявкова 

10. Албена Комитова 

 

Неприсъствали поради уважителни причини: 

1. Атанас Николов 

2. Симона Такова 

 

 

Заседанието започна в 18:00 часа, при следния дневен ред: 

1 План за действие през 2015г 



 
 

2 Други 
 

По първа точка бе представен, изработения от двете подкомисии, план за действие през 2015 

година. Плана бе приет в следния вид:  

Насока на развитие и планирани дейности срок отговорник 

 1: Институционално изграждане на центъра 
1.1. Оптимизиране на правилата и формулярите за 

работа в Центъра при възникване на 
необходимост 

постоянен Симона Такова; 
Снежина Джакерска. 

1.2. Въвеждане на информационна система за 
администриране на Центъра. 

Първи етап 
30.04.2015г. 
 
Втори етап 
15.12.2015г. 

Ирен Бекриева 
Снежина Джекерска; 
Мариана Дублева; 
Свилена Димитрова; 
Вера Симеонова. 
Борис Динев 
Лъчезар Насвади 

1.3. Оптимизиране на подходите за събиране на 
обратна връзка. 

Октомври 
2015  

Рубина Минкова; 
Миряна Калчева. 

1.4. Продължаване на дейността по изготвяне  за 
законодателни промени във връзка с приложното 
поле на медиацията в България, съвместно с 
Министерство на правосъдието, ВСС и други 
медиаторски организации.  

постоянен Милена Гунчева, 
Евгения Нанчева , 
Атанас Николов 

1.5.  Взаимодействие между съдии и медиатори чрез 
разпространение на електронен информационен 
бюлетин  

постоянен Лъчезар Насвади, 
 Деси Исаева 

1.6. Провеждане на регулярни срещи между съдии и 

медиатори и организиране на специализирани 

семинари по медиация 

постоянен Свилена Димитрова; 

Миряна Калчева; 

Рубина Минкова, 

 Деси Каменова 

1.7 Организиране и провеждане на въвеждащо 
обучение за новоприети медиатори. 

постоянен Мариана Дублева 

1.8 Координиране на стажантската програма към 

Центъра. 

постоянен Евгения Димова 

1.9. Текущо актуализиране на „Наръчник на 
медиатора” с примерни текстове на спогодби в 
областта на семейното, вещното и др.отрасли на 
правото, и други практически документи. 

постоянен Симона Такова 

1.10 Извършване на сравнителен анализ между 
медиацията и съдебната процедура (относно 
удовлетвореността на страните и икономията на 
време и средства) – на базата на проучване на HILL 
провеждано от Мартин Граматиков. 

Декември 
2015 

Лъчезар Насвади; 
Евгения Димова; 
Евгения Нанчева; 
Галя Вълкова; 

1.11. Изготвяне на вътрешен организационен анализ 
на структурата и дейността на ЦСМ и изготвяне на 
доклад с предложения за подобряване на работата. 

Юни 2015 Милена Гунчева 

 2: Повишаване на качеството на   



 
 

медиацията и работа за подобряване на 
вътрешноорганизационния климат. 
2.1. Организирне и провеждане на работни 
срещи, на които членовете на Центъра да могат да 
споделят своята практика от проведените през 
сезона медиации и да обменят опит. 

2 срещи 
годишно 

Милена Гунчева, 
Керачка Михаел, 
Елена Яньова 

2.2. Предлагане на месечен културен афиш – 
възможност медиаторите да имат повече 
възможности за неформална комуникация и 
изграждане на човешки и професионални 
взаимоотношения. 
 

постоянен Яна Гунчева 

3.3. Организиране и провеждане на работен уикенд  
по предварително избрана тема,  с включване на 
медиатори, съдии и адвокати. 
 

1 годишно Управителния екип 

3.4. Организиране на изнесени заседания на 
Комисията, в които да имат възможност да се 
включат всички медиатори  и съдии, които проявяват 
интерес към общозначимата тема и към формата на 
срещата. 

2 пъти 
годишно 

Управителния екип 

3.5. Организиране на събитие „На гости в ЦСМ –  
Отборът на Софийския университет "Св. Климент 
Охридски" с най-доброто представяне на България в 
престижното състезание по международна търговска 
медиация. Състезанието се организира от 
Международната търговска камара за X-та юбилейна 
година в Париж и заслужено е получило приза за 
събитие, задължително за всички практикуващи в 
сферата на алтернативното разрешаване на 
спорове“. 

Май месец Деси Каменова 

 3: Развитие на комуникацията  и 
повишаване на информираността в ЦСМ 
– дейността е под мотото 5 години ЦСМ 
към СРС и СГС 

  

3.1. Организиране и провеждане съвместно с 
ЕЛСА на Презентация и дискусия в СЮБ. Тема 
„Медиацията в България. Център за спогодби и 
медиация към СРС и СГС – представяне, добри 
практики”-  

17.04.2015 
година. 

Милена Гунчева, 
Албена Пенова, 
Деси Исаева 

3.2. Организиране и провеждане на публична 
лекция в НБУ  

11.05.2015 
година. 

Милена Гунчева, 
Георги Бакалов 

3.3. Периодични образователни срещи със стажанти 
в СГС  

ежемесечно Милена Гунчева, 
Атанас Николов  

3.4. Изготвяне на учебна програма за нов избираем 
предмет свързан с медиацията и въвеждането му 
като факултативен в  Софийски университет 

Октомври 
2015 

Атанас Николов 

3.5 . Организиране и провеждане на серия от 

Презентация – „Медиацията в България. Център за 

постоянен Милена Гунчева 



 
 

спогодби и медиация към СРС и СГС – представяне, 

добри практики”- в НБУ, СУ, УНСС,  ЮГОЗАПАДЕН 

УНИВЕРСИТЕТ – град Благоевград. 

3.6. Актуализиране, отпечатване и разпространение 

на информационни материали за  медиацията и 

за дейността на центъра 

постоянен Лъчезар Насвади 

3.7. Приключване на семинарите по препращане към 

медиация по проекта „Медиацията среща 

съдиите“, в който ЦСМ работи в партньорство с 

БТПП  

Май 2015 Симона Такова, 
Миряна Калчева, 
Милена Гунчева 

3.8. Организиране и провеждане на обучение за 

съдии в НИП   

12.05.2015 
13.05.2015  

Евгени Георгиев, 
Милена Гунчева 

3.9. Организиране и провеждане на среща дискусия 

Виктор Шахтер с адвокатите от САК на тема“Как 

адвокатите могат да печелят от развитието на 

медиационната практика в България“ 

Май 2015 Милена Гунчева, 
Георги Бакалов 
 

3.10. Организиране и провеждане Конференция по 

проблемите на медиацията в България съвместно 

с други медиаторски организации. 

юни 2015 Управителен екип 

3.11. Организиране и провеждане на презентация 

за съдебните служители.  

Веднъж 
годишно 

Борис Динев, Лъчезар 
Насвади 

3.12. Разработване на промени в сайта на ЦСМ. 

Актуализиране на списъка на медиаторите и 

изработването на кратка информация за всеки 

медиатори и снимка.  

2015 Деси Каменова 

3.13. Работа за популяризиране на фейсбук 

страницата на ЦСМ 

постоянен Деси Каменова, Деси 
Исаева 

3.14. Организиране и провеждане на „ДНИ НА 

ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ЦСМ” 

2 пъти 
годишно 

Управителен екип 

3.15. Организиране и провеждане на седмица на 

медиацията. 

Октомври 
2014 

Милена Гунчева 

3.16. Информационно отразяване на дейността на 

ЦСМ.- Връзка с медиите – своевременно и 

ефективно. 

постоянен Деси Исаева 

3.17.    

 

Точка 1.2 от плана повдигна дискусия, за това кой участва в работната група, имали някакви 

готови предложения, които могат да бъдат прегледани и т.н. До изясняване не се стигна, 

поради отсъствието на хората участващи в тези срещи. Стана ясно единствено, че предстои да 

се сформира работна група към МП.   

По точка 3.9  - Организиране и провеждане на среща дискусия Виктор Шахтер с адвокатите 

от САК на тема“Как адвокатите могат да печелят от развитието на медиационната 



 
 

практика в България“ с помощта на Георги Бакалов e запазена зала за срещата в Центъра за 

обучение на адвокати "Кръстю Цончев". Тя ще се проведе на 14.05.2015 от 12:30 часа.  

 Плана за работа на ЦСМ за 2015 г. беше приет единодушно. 

Всички  членове на ЦСМ могат да се включват в дейностите по плана, могат да предлагат и 

организират допълнителни събития и да получат подкрепа.  

 

По точка ДРУГИ: 

1.  Милена Гунчева предложи на 24.04.15 г да са първите за годината ДНИ НА ОТВОРЕНИ 

ВРАТИ В ЦСМ /т.3.14. от Плана за работа през 2015 г./, тъй като има изявен интерес към 

дейността на Центъра и на 24.04.2015 г от 13:00 часа, 50 студенти от НБУ заедно с 

преподавателя си доктор Памела Бучкова искат да посетят в новата сграда на бул. „Цар 

Борис ІІІ“.  

 Предложението беше прието единодушно. 

 Всички медиатори, които имат свободно време и желаят да се включат в деня на отворените 

врати могат да помогнат за представянето на медиацията и ЦСМ. 

2.  Милена Гунчева запозна присъстващите, че е говорено с министъра и зам. министъра 

на МП, относно възможността да продължим да ползваме стаята в Нотариата, за да 

могат страни по дела на въззивна инстанция да се чувстват по- комфортно и спокойно в 

неутрална сграда.  

3.  Бе изказано мнение от присъстващите, че е нужно внимателно да бъдат разполагани 

страните, по време на индивидуални срещи в новата сграда. Колеги са забелязали, че 

стените/вратите нямат добра изолация и всичко което се коментира в стаята е 

възможно да бъде чуто в коридора. Затова се обръща внимание страните да се 

подканят: 

 да се разходят до входа или в градинката до сградата за кафе или цигара 

 да влязат във втората ни стая в сградата (ако е свободна) и да изчакат там  

Важно е да се знае от всички, че в новата сграда има монтирана чувствителна сигнално- 

известителна уредба и тютюнопушенето е абсолютно забранено, защото с-мата реагира дори 

при отворен в стаята прозорец. 

4.  Динела Велкова изказа предложение за събирането на повече стат. данни, чрез 

формулярите на ЦСМ. Затова Комисията прие нейното предложение първо да се 

обсъди в ПСК и след това, в завършен вид да се представи на КЦСМ.  

5.  Евгени Георгиев запозна присъстващите с информацията, която има до момента 

относно визитата на Виктор Шахтер.  Виктор ще е в България за 7 дни и ще в 

компанията на още трима медиатори. Предвиждат се четири обучения  :  



 
 

 2 обучения за съдии (за около 100 човека) 

 1 обучение за медиатори  

 1 обучение за координатори 

Датите, на които се предвиждат обученията да се случат са 11-13 май. Повече информация за 

обученията, датите и т.н. ще има през идните дни(очаква се имейл от Виктор Шахтер). Евгени 

Георгиев прикани всички желаещи, които имат въпроси или искат да споделя своите 

желания/очаквания за предстоящите обучения, да му пишат на имейл.  

6. Лъчезар Насвади представи информация от Анализиращия екип –  

  Екипът предлага на КЦСМ всички асоциирани членове да бъдат приети за пълноправни 

в ЦСМ.  

 Да бъде замразено членството, за максималния според правилата срок на Георги 

Стоянов; Виктор Сираков, Христина Димитрова; Мария Сентова.  

 На база събраните данни за дейността през 2014гi, Анализиращият екип предлага да 

бъдат отличени с грамота следните медиатори: 

1. Деси Исаева 

2. Красимир Ташев 

3. Мариана Дублева  

4. Татяна Минева 

5. Евгения Димова 

6. Евгения Нанчева 

Всички предложения на Анализиращия екип бяха приети.   

Милена Гунчева повдигна дискусия за възможността и Председателя на ЦСМ да има правото 

да прави предложения за хора, които да бъдат награждавани от КЦСМ. До консенсус не се 

стигна. Прие се ПСК да обмисли варианти за промяна в правилата, които да предложи на 

КЦСМ.  

Следващото заседание на Комисията ще е на 05.05.2015 г., от 17,30 часа в сградата на СРС на 

бул.“Цар Борис ІІІ“. 

Дневен ред: 

1.Обсъждане на подготовката на дейностите, които ще се проведат през месец май във връзка 

с посещението на Виктор Шахтер в България. 

2. Други. 

                                                           
i
 http://mediatorbg.eu/TEMP/2014mediatori_LAST.pdf 
 

http://mediatorbg.eu/TEMP/2014mediatori_LAST.pdf
http://mediatorbg.eu/TEMP/2014mediatori_LAST.pdf

