
ПРОТОКОЛ  
от заседанието на Комисията към Програма „Спогодби”, проведено на 07.10.2013 г. 

 

 

Присъставали: 
 

1. ЕЛЕНА ЯНЬОВА  
2. ЕЛЕНА ЕВТИМОВА 
3. АЛБЕНА ПЕНОВА 
4. ИРЕН БЕКРИЕВА  
5. МАРИАНА ДУБЛЕВА  
6. ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ  
7. ГАЛЯ ВЪЛКОВА 
8. ЯНА ГУНЧЕВА 
9. ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 
10. ВИКТОР СИРАКОВ 
11. СИМОНА ТАКОВА 
12. КЕРАЧКА МИХАЕЛ 
13. ЛЪЧЕЗАР НАСВАДИ 
14. КАТИНА КЛЯВКОВА 

 
Неприсъствали: 

1. ВЛАДЯ БОРИСОВА 
2. ГЕОРГИ СТОЯНОВ 
3. ГЕОРГИ БАКАЛОВ 
4. ИВАЙЛО ДАНОВ 
5. ДЕСИСЛАВА КАМЕНОВА 
6. ЕВГЕНИЯ ДИМОВА 
7. СНЕЖИНА ДЖАКЕРСКА 
8. ПЕТЯ СТОЯНОВА 
9. БОРИС ДИНЕВ 

 
Дневен ред: 

1. Скайп разговор с Мартин Граматиков. 
2. Приемане отчета на Анализиращия екип. 
3. Отчет на Седмица на медиацията. Обсъждане продължаващото участие на 

стажантите с оглед готовността им за сътрудничество при провеждането на 
Дните на медиацията. 

4. Обсъждане промяна в Правилата за работа на ЦСМ в насока: задължителност на 
дежурствата на медиаторите в ЦСМ. 

5. Предложение аз разговор със съдиите за продължаване на някой от практиките 
на Седмица на медиацията. 

6. Обсъждане на предложението на Владя Борисова за мотивирани предложения 
извън дейността на подкомисиите. 

7. Избор на членове, които да участват в състава на комисията за избор на нови 
медиатори. 



8. Обсъждане на продължаващо сътрудничество с Клиниката за преговори и 
медиация /Харвард/ относно Механизми и подходи за правилно вземане на 
решения. 

9. Обсъждане на възможността за среща през м. Ноември със съдия Maureen 
Duffy-Lewis. 

10. Отчет на работната група по изготвяне на софтуера за нуждите на ЦСМ. 
11. Други. 

 
 
 
1. Скайп разговор с Мартин Граматиков. 
В проведения Скайп разговор Мартин Граматиков запозна приъстващите членове на 
КЦСМ с предстоящото сравнително изследване на достъпа до правосъдие чрез 
участие в съдебна процедура /СРС/ и процедура по медиация /ЦСМ/. Разяснено бе, 
че три са водещите критерии при изследването: качество на процеса, качество на 
резултата и разходи /“цена“ на правосъдието/. Изследването е свързано с измерване 
на субективното възприятие на участниците съобразно гореспоменатите критерии. 
Същото няма за цел съпоставяне на това възприятие с нормативно установените 
правила за провеждане на съдебни процедури и на процедурата по медиация. 
Обсъдени бяха някои от дадените препоръки. Реши се дискусията да продължи в 
малка група по имейл и чрез последващи Скайп разговори. 
 
2. Приемане на отчета на Анализиращия екип. 
Лъчезар Насвади запозна членовете на КЦСМ с отчета на Анализиращия екип. 
http://mediator-
srs.eu/forum/viewtopic.php?f=12&t=3411&sid=68d1d9311bbe5e36f1bdac5bff3e748d  
Реши се да бъде прекратено членството в ЦСМ на медиаторите  Наталия Панева, 

Красимира Брозик и Станислава Велинова. За предходния сезон същите не са 
провели медиации, не са участавли в дежурства и не са отговорили на отправени 
запитвания от страна на Анализиращия екип относно готовността си за продължаващо 
участие в ЦСМ. Динела Велкова е провела комедиация с Албена Пенова, 
допълнително ще бъде събрана информация при провеждане на комедиация със 
Севдалина Александрова, след което въз основа на дадената обратна връзка ще се 
вземе решение за евентуалното й приемане като медиатор към Центъра. Отчете се, 
че шестима от медиаторите не са участвали в процедура по медиация към 31.07.2013. 
Ето защо при последващи препращания /извън заявеното участие в графика/ 
координаторът ще се обръща с предложение първо към тях.  
 

3. Отчет на дните на медиацията. 
Мероприятието е проведено под ръководството на ПР Подкомисия. Активно участие 
при орагнизацията и провеждането му са взели: Рубина Минкова, Елена Яньова, Яна 
Гунчева, Ирен Бекриева, Евгения Нанчева, Евгения Димова, Десислава Каменова, 
Симона Такова, Елиза Николова, Снежина Джакерска, Краси Ташев. 
Медиаторите са посетили откритите съдебни заседания на съдиите: Владимир 
Вълков, Петя Стоянова, Борис Динев, Светослав Василев, Десислава Зисова, Любомир 
Луканов, Йоана Генжова и Венета Георгиева. 



От проведените медиации една е с предмет потребителски спор(спогодена и 
прекратена в СРС), една – спорове между етажни собственици и шест със страна 
„Топлофикация София“ ЕАД.  Три други медиации бяха препратени и ще бъдат 
проведени по заявления, които страните са попълнили след консултирането им 
относно същността на процедурата. За ползите от Седмицата е показателно, че една 
от съдиите, при която по времена откритото съдебно заседание присъстваше 
медиатор в залата, отново е препратила дело към ЦСМ. 
Около 80 граждани дневно са били консултирани на място в съдилищата по време на 
мероприятието. 
Извън статистическите данни като положителен резултат се отчете популяризирането 
на дейността на Центъра. Сред гражданските съдии са раздадени информационни и 
рекламни материали. Медиатори и съдии са дали интервюта в медиите. Десислава 
Каменова ще направи съпоставка на медийните изяви при провеждането на 
събитието 2012 г. и 2013 г. 
Взе се решение Ирен Бекриева да подготви текст на благодарствено писмо до 
съдиите и служителите в съда, съдействали за организацията на мероприятието.  
 
Яна Гунчева и Лъчезар Насвади изразиха загриженост по отношение готовността на 
част от стажантите за участие в организирането и провеждането на Седмица на 
медиацията. Реши се тези от тях, които не са изложили основателна причина за 
неучастие, да бъдат изключени от стажантската програма. Извън приетите стажанти 
участие са взели и такива, които са кандидатствали, но не са били приети. ЦСМ ще 
продължи да ги ангажира с последващи дейности. 
 
4. Обсъждане промяна в Правилата за работа на ЦСМ в насока: 

задължителност за дежурствата на медиаторите в ЦСМ. 
Към настоящия момент съобразно правилата всеки медиатор в ЦСМ дължи да дава 
по 1 дежурство в рамките на половин работен ден за консултация на граждани /дните 
вторник и четвъртък/ и 1 дежурство за медиация. Обичайно интересът от страна на 
гражданите към възможността за консултиране е слаб. Реши се тази дейност да се 
възложи на стажантите и новоприетите медиатори, като последните ще следва да 
дават х 2 дежурства на сезон съответно в рамките на половин или цял работен ден 
през първата година от участието си в Центъра. 
 
5. Предложение за разговор със съдиите за продължаване на някои от 

практиките от дните на медиацията. 
Медиатори споделиха, че някои от съдиите са изразили желание за нарочен ден от 
месеца, в който да насрочват дела, подходящи за медиация, като в този ден 
медиатори присъстват в съдебно заседание с готовност за консултация на страните 
или провеждане на процедура по медиация. Престои разговор относно възможността 
за реализация на предложението. 
 
6. Обсъждане предложението на Владя Борисова.  
Поради непредставяне на предложението във вариант, одобрен след заседанието на 
ПСК от м. Юни /неизготвен протокол/, не се пристъпи към обсъждане и евентуалното 
му гласуване. 
 



7. Избор на членове, които да участват в състава на комисията за избор на 

нови медиатори. 
Реши се в състава на комисията да участват: Елена Яньова, Евгения Нанчева, Катина 
Клявкова, Галя Вълкова /по право, в качеството й на председател на КЦСМ/ и Евгени 
Георгиев.  
 
8. Обсъждане на продължаващото сътрудничество с Клиниката за преговори и 

медиация към Харвардския университет в насока: Механизми и подходи за 

правилно вземане на решения. 
Евгени Георгиев запозна присъстващите с възможността за продължаващо 
сътрудничество с Харвард в насока вземане на решения – адекватни механизми. 
Желаещите следва допълнително да се свържат с него по имейл за провеждане на 
предварителни писмени консултации с Харвард относно варианта за реализация на 
мероприятието. 
 
9. Обсъждане на възможността за среща през м. Ноември със съдия Maureen 

Duffy-Lewis. 
Евгени Георгиев запозна присъстващите с оказаната подкрепа от съдия Maureen 
Duffy-Lewis при създаването на ЦСМ, както и целта на визитата й в България. 
Предстои допълнително уточняване на възможността за сътрудничество с Центъра в 
рамките на плануваните от нея презентации в НИП /пред младши съдии/ на 
медиацията и ранната неутрална оценка като алтернативи на съдебния спор, както и 
на евентуално гостуване в ЦСМ, съобразено с графика на съдията. 
 
10. Отчет на работната група по изготвяне на софтуера за нуждите на ЦСМ. 
Към момента работата по изготвяне на софтуера е препятствана от възможността за 
гарантиране поверителност на информацията от една страна и ресурсите на съда за 
предоставяне на VPN. Предстоят допълнителни консултации.  
 
11. Други 

Симона Такова информира, че Световната организация по интелектуална соБственост /СОИС/ 

е приела да проведе семинар на тема "Приложение на медиацията в споровете по 

интелектуална събственост" на 9.11.2013 год.като втори ден от традиционния годишен 

семинар на организацията за прилагането на Мадридската система за регистрация на 

марките. От страна на СОИС в семинара ще участва представител на Центъра по арбитраж и 

медиация, който център има дългогодишна и успешва практика и опит в медиацията в 

интелектуалната собственост. 

От българска страна организацията е поверена на УНСС и ЦСМ. РаБотим аз и Владя Борисова, 

като молим за съдействие всички членове на ЦСМ за обявяване на събитието на сайтовете на 

СРС, СГС, АСС, ВАС, ЦСМ, САК, ПАМБ и другите медиаторски организации; за ангажирането на 

съдия, обучен медиатор за модератор на теми 4 и 5 /съдебната част/; обучени съдии 

медиатори за лектори за практиката на препращане по граждански и търговси дела и съдии - 

лектори от СГС и АСС/ВАС, които пък гледат дела по интелектуална собственост и ще 

представят спецификите им. 

Семинарът у безплатен и всички гореизброени институции, организации и лица са поканени 

за участие. 
 



Следващото редовно заседание да се проведе на 11 ноември 2013 г. Дневният ред 
ще бъде съобразен с проведените през месеца дейности и сведен до знанието на 
членовете на Комисията в срока, предвиден в Правилата. 

 


