
ПРОТОКОЛ № 6 
от заседанието на Комисията към Програма „Спогодби” от 8.07.2013 г. 

 

 

Присъставали: 

 

1. АЛБЕНА ПЕНОВА 
2. ИРЕН БЕКРИЕВА  
3. МАРИАНА ДУБЛЕВА  
4. ГАЛЯ ВЪЛКОВА 
5. ЕВГЕНИЯ ДИМОВА 
6. ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 
7. СНЕЖИНА ДЖАКЕРСКА 
8. ВИКТОР СИРАКОВ 
9. СИМОНА ТАКОВА 
10. ЛЪЧЕЗАР НАСВАДИ 

 
Неприсъствали: ЕЛЕНА ЯНЬОВА, ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ, ЯНА ГУНЧЕВА /лични причини/, 
ВЛАДЯ БОРИСОВА /в чужбина/, ГЕОРГИ СТОЯНОВ /болен/, ГЕОРГИ БАКАЛОВ, 
ДЕСИСЛАВА КАМЕНОВА, ДИНЕЛА ВЕЛКОВА, ЕЛЕНА ЕВТИМОВА, ИВАЙЛО ДАНОВ, 
КАТИНА КЛЯВКОВА, КЕРАЧКА МИХАЕЛ, БОРИС ДИНЕВ, ПЕТЯ СТОЯНОВА. 

 
Дневен ред: 

1. Отчет на трите подкомисии. 
2. Обсъждане и гласуване на предложението на Владя Борисова за промяна на 

Правилата за работа на ЦСМ в частта: внасяне на предложение, което не е било 
обсъждано на подкомисия. 

3. Отчет: проведено интервю за избор на стажанти. Гласуване на предложените 
участници. 

4. Отчет: преведен и обединен вариант на въпросника на HIIL и действащият 
въпросник за обратна връзка от страните.  

5. Отчет: работна група по изготвяне на база данни, адаптирана към дейността на 
ЦСМ. 

6. Отчет: работна група за Дните на медиацията. 
7. Отчет: среща БТПП. 
8. Отчет: съвместна инициатива на ЦСМ с Висшия адвокатски съвет и Центъра за 

обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ - 13.06.2013 г. 
9. Обсъждане на нуждата от прием на нови медиатори в ЦСМ и обявяване на 

конкусрс. 
10. Отчет на резултатите от анонимните анкети. 
11. Други: обсъждане на промени във формулярите на ЦСМ, продължаващо 

партньорство с Харвард и др. 
 

 
 
По т. 1 отдневния ред: отчет от проведените заседания на подкомисиите през м. 

6.2013 г.   



 
Дейността на ПР подкомисия представи Мариана Дублева. Продължава подготовката 
по Седмица на медиацията, както и на планираната съобразно Концепцията на ЦСМ  
среща в САК. Ежемесечната среща със стажантите е проведена в по-тесен формат. 
Дадена е положителна обратна връзка за работата с по-малко стажанти с оглед 
възможността за участието в последваща дискусия и т.н. Въведени са две от 
кандидат-стажантите в презентирането. 
Обсъди се възможността за регистрация на лого на ЦСМ. Взе се решение ПР 
подкомисията да изготви писма до директорите на Националната ходожествена 
академия, до гимназията и до съответен факултет в НБУ, които Снежина Кънчева ще 
разнесе лично.  
 
Дейността на ПСК през м. Юни представи Симона Такова. Продължава работата по 
изготвяне на Наръчника. Членовете на подкомисията са се обединили около идея за 
съдържание, включващо: правна рамка, стандарти, формуляри, правила за работа на 
ЦСМ, разработки на юристи в помощ на медиаторите /семейна медиация, Хагска 
конвенция, делба, търговска медиация, деликти/.  
Наръчникът ще се изготви в електронен вариант. Ще се разпечата и един хартиен 
вариант, който ще е на разположение на медиаторите в ЦСМ в залата, в която се 
провеждат медиациите.  
Симона Такова е написала писмо от името на подкомисията до всички, включили се в 
работната група и до съдиите, поели ангажимент. Получени са 2 разработки: от Галя 
Вълкова и от Милен Василев. Реши се до края на м. Юли медиаторите да дадат 
становище по разработките, както и предложения за евентуалната им промяна. 
Отчете се, че наред с писмото е необходим и личен разговор със съдии, съдействали 
на центъра.  
Дейността на Подкомисия Семейна медиация представи Албена Пенова. Не е 
проведена среща за обмяна на опит през м. Юни. Остава задачата за разговор със 
съдиите. Албена Пенова е провела разговор със съдия Калина Анастасова – и.д. 
председател на Второ гражданско отделение с оглед възможността за сътрудничество 
и повишаване броя на препращаните делби. 
 
По т. 2 от дневния ред:  
Поради неизготвяне на протокол на ПСК в срок предложението на Владя Борисова не 
бе налично за дискусия, респ. не бе гласувано. 
 
По т. 3 от дневния ред:  
Лъчезар Насвади запозна членовете на Комисията с проведеното на 20.06.2013 
интервю със стажантите. Кандидатстваха 24 стажанти, от които се реши 9 да бъдат 
предложени за участие в стажантската програма.  Повече инфо за  избраните 
стажанти и връзка с тях може да видите във форума на адрес : http://mediator-
srs.eu/forum/viewtopic.php?f=14&t=3434&sid=634dc8ce7643b57cdfcf79ae89b8bc94 
Предложението се прие. 
 
 
По т. 4 от дневния ред:  



Предвид дискусионността на темата се реши приетия въпросник за обратна връзка и 
този на HIIL да не бъдат обединявани. Медиаторите продължават събиране на 
обратна връзка от страните чрез въпросника на ЦСМ.  
Отделно стажантите ще бъдат ангажирани да осъществяват последващ контакт със 
страните и да събират информация съобразно въпросниците на HIIL, идентични по 
съдържание както досежно медиациите, така и за съдебното производство. 
Галя Вълкова ще запознае Мартин Граматиков с дадените от медиаторите препоръки 
към въпросника. 
 
По т. 5 от дневния ред:  
Лъчезар Насвади представи дейността на работната група по изготвяне на софтуер за 
нуждите на центъра. Общото становище на работната група за това какво да включва 
тази програма бе представено на ученици от СМГ, които изразиха съгласие за 
оказване на безвъзмездно съдействие за изготвянето му. 
Наред с идеята за систематизиране и поддържане на актуална база данни за 
проведените медиации, софтуерът ще позволява медиациите да се разпределят на 
случаен принцип, съобразно натовареност на медиатора и възможност за включване 
в графика за съответен период. 
 
По т. 6 от дневния ред:  
Мариана Дублева представи подготовката на Седмица на медиацията в СРС и СГС. 
Към момента 8 дела са насрочени за седмица на медиацията. Съдиите ще представят 
на Лъчезар Насвади дати, час, теми. ПАМБ ще финансират отпечатването на 
трансперанти, на които наред с промотиране на събитието ще бъде поставено и 
логото на ПАМБ.  Повече инфо на 
https://www.facebook.com/CentarZaSpogodbiIMediaciacsm 
 
По т. 7 от дневния ред:  
Симона Такова и Галя Вълкова проведоха среща с Председателя на БТПП Цветан 
Симеонов относно сътрудничеството по проектно предложение за разширяване 
приложението на медиацията. На срещата Симона Такова представи дейността на 
ЦСМ и възможността за партньорство и извън проекта на ЕВРОПАЛАТИ. Заявена бе 
готовност за становище от страна на БТПП по изготвените през предходния сезон 
предложения за законодателни промени от страна на ЦСМ. 
http://www.bcci.bg/news/5763  
 
По т. 8 от дневния ред.  
Галя Вълкова запозна членовете на КЦСМ с проведената първа по рода си съвместна 
инициатива на ЦСМ, Висшия адвокатски съвет и Центъра за обучение на адвокати 
„Кръстю Цончев“. Отчетена бе необходимостта за продължаване на сътрудничеството 
на на съдии, медиатори и адвокати, вкл. чрез работни групи на тема: търговска 
медиация, семейна медиация и т.н. 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.211182859035594.1073741829.109142742
572940&type=1  
 
По т. 9 от дневния ред. 



Реши се с оглед относително високия брой на медиаторите, пожелали „замразяване“ 
на членството си в Центъра да бъде обявен конкурс за прием на нови медиатори. 
Съобразно броя и представянето на кандидатите, както и отчета на Анализиращия 
екип, през м. Октомври ще бъде преценено колко медиатори да бъдат предложени 
за приемане в ЦСМ. 
 
По т. 10. от дневния ред. 
Евгения Нанчева запозна членовете на КЦСМ с резултатите от проведените анкети. 
Попълнени са общо 5 анкети. Становището на медиаторите по тях, в обобщен вариант 
може да витите във форума на адрес: http://mediator-
srs.eu/forum/viewtopic.php?f=14&t=3439&sid=634dc8ce7643b57cdfcf79ae89b8bc94 
 
По т. 11 от дневния ред.  
Поради изчерпване на времето за престой в сградата на ЦСМ се реши обсъждане на 
продължаващото сътрудничество с Харвард да се отложи за заседанието на КЦСМ 
през м. Октомври. 
 
Реши следващото редовно заседание да се проведе на 07 октомври 2013 г., 16:15 ч. В 
Нотариата на СРС. Дневният ред ще бъде съобразен с проведените през летния сезон 
дейности и сведен до знанието на членовете на Комисията в срока, предвиден в 
Правилата. 

 


