
Протокол 6  
на Комисията на ЦСМ от 09.06.2015 

 

 

На 09.06.2015 от 17, 30 часа в Центъра по спогодби и медиация, се проведе отложеното 

заседание на Комисията при следния дневен ред:  
  

1.      Избор на нов  Анализиращ екип 

2.       Проектобюджет 

3.       Други 

 

Заседанието започна в 17:35 часа при спадащ кворум. На заседанието присъстваха:  

 

1. Евгения Нанчева 

2. Миряна Калчева 

3. Снежина Джакерска 

4. Елена Яньова 

5. Рубина Минкова 

6. Милена Гунчева 

7. Боянка Корнажева 

8. Деси Исаева 

 

Неприсъствали поради уважителни причини: 

 

1. Атанас Николов 

2. Борис Динев 

3. Симона Такова 

4. Евгения Димова 

5. Ирен Бекриева 

6. Мариана Дублева 

7. Катина Клявкова 

8. Динела Велкова 

9. Албена Пенова 

10. Севдалина Александрова 

11. Албена Комитова 

 

 

Неприсъствали: 

1. Цвета Желязкова 

2. Елена Евтимова 

3. Даниела Борисова 

4. Свилена Димитрова 

5. София Колева 

6. Вера Симеонова 

7. Яна Гунчева 

8. Деси Каменова 

9. Йорданка Велинова 

10. Евгени Георгиев 

 

 

 

 



Заседанието откри Председателя на ЦСМ - Милена Гунчева, която представи предложението 

на Управителния екип, във връзка със огласеното по различни медии съобщение за затваряне 

достъпа до Софийски районен съд на 09.06.2015 г. след обяд (от 13 до 16 часа) , което е 

довело до разпространяване на противоречива информация за провеждането на заседание на 

Комисията,   дневния ред да бъде променен, като на заседанието се разгледат само  точки 2 

и 3, а на следващата КЦСМ да се избере нов Анализиращ Екип.   

Предложението бе прието единодушно.  

 

По точка 2 – Проектобюджет  бе представен финансовия план на ЦСМ за 2015 (Виж 

Приложение 1) 

Проектобюджетът е аналогичен на  приетия миналата година. Разглеждането му мина бързо 

и структурирано.  

Приет е единодушно. 

 

По точка  Други се направиха следните предложения:  

 

1  Анализиращия екип направи допълнение към своя годишен анализ – списък на 

медиаторите, които да продължат работата в ЦСМ съгласно правилата по Т. 5.1.2. 

Медиаторите се избират за срок от една година. При положително становище на 
Анализиращия екип по т. 10.6 медиаторът продължава дейността си в 
ЦСМ за срока по предходното изречение. 
Заедно с този списък и таблицата за годишен анализ ще могат  да бъдат разгледани 

предстоящите квоти за  нови медиатори. Предложението е прието. 

 

2  Координаторът запозна присъстващите с предложение на медиатор Мариана Дублева, 

която писмено е заявила своето желание да подпомогне уеб ресурсите на ЦСМ, като 

безвъзмездно заплати сумата за домейн и хостинг. Предложението на Мариана Дублева бе 

прието с мнозинство.  

 

3 Милена Гунчева запозна присъстващите с възможността да се организира посещение 

и микро обучение в гр. Силистра за членове на ЦСМ. В дунавския град Милена разполага с 

леглова база за около 15 човека и при желание може да я предостави. 

 

4 Бе прието предложение на Управителния екип, с което последното заседание на 

КЦСМ преди ваканцията ще се изнесе( подобно на миналогодишното) извън сградата на 

СРС.  След дискусия се реши следващото  заседание да бъде на 10.07.2015г от 16:00 часа. 

Повече подробности относно мястото всички участници ще получат по имейл  след 

26.06.2015г  

 

Дневен ред за заседанието на 10.07.2015 г. 

 

1. Приемане на списъчния състав на медиаторите, на които ще им бъде предложено да 

продължат участието си на медиатори-доброволци в ЦСМ към СРС и СГС през 

работната 2015/2016 година; 

2. Избор на нов Анализиращ екип; 

3. Награждаване на медиатори за  траен принос в развитието на Центъра по спогодби и 

медиация към Софийски районен и Софийски градски съд и в популяризирането на 

медиацията през 2014 година. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

Годишен финансов план 
  

Насока на развитие и планирани дейности срок Необходимост 
от 

финансиране 
или друго 

допълнително 
подпомагане 

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

при възникване на необходимост 

постоянен - 

1.2. Въвеждане на информационна система за администриране на 

Центъра. 

Първи етап 
30.04.2015г. 
 
Втори етап 
15.12.2015г. 

- 

1.3. Оптимизиране на подходите за събиране на обратна връзка. Октомври 2015  - 

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  
- 

1.5.  Взаимодействие между съдии и медиатори чрез 

разпространение на електронен информационен бюлетин  

постоянен - 

1.6. Провеждане на регулярни срещи между съдии и медиатори и 

организиране на специализирани семинари по медиация 

постоянен - 

1.7 Организиране и провеждане на въвеждащо обучение за 
новоприети медиатори. 

постоянен - 

1.8 Координиране на стажантската програма към Центъра. постоянен - 

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 - 

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 - 

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

септември  
2015 

- 



 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. Периодични 
професионални и образователни срещи, вътрешни обучения, кръгли 
маси с участието на медиатори и стажанти в СРС и СГС. 

Периодично 
 

1000 лв. 
 

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

постоянен - 

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

1 годишно 400 лв. 
Материали и 
малка част от 

разходите, 
напр.обяд 

2.4. 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 300 лв. 
малка част от 

разходите, напр. 
безалкохолно 

2.5. 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 - 

 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. 

- 

3.2. Организиране и провеждане на публична лекция в НБУ  11.05.2015 
година. 

- 

3.3. Периодични образователни срещи със стажанти в СРС и СГС  ежемесечно - 

3.4. Изготвяне на учебна програма за нов избираем предмет свързан 

с медиацията и въвеждането му като факултативен в  Софийски 

университет 

Октомври 2015 - 

3.5 . Организиране и провеждане на серия от презентации – 

„Медиацията в България. Център за спогодби и медиация към СРС и 

СГС – представяне, добри практики”- в НБУ, СУ,  ЮГОЗАПАДЕН 

УНИВЕРСИТЕТ – град Благоевград. 

постоянен - 

3.6. Актуализиране, отпечатване и разпространение на 

информационни материали за  медиацията и за дейността на 

постоянен 600 лв 



центъра 

3.7. Приключване на семинарите по препращане към медиация по 

проекта „Медиацията среща съдиите“, в който ЦСМ работи в 

партньорство с БТПП  

Май 2015 - 

3.8. Организиране и провеждане на обучение за съдии в НИП   12.05.2015 
13.05.2015  

- 

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 - 

3.10. Организиране и провеждане Конференция по проблемите на 

медиацията в България съвместно с други медиаторски 

организации. 

юни 2015 500 лв 
Материали  

3.11. Организиране и провеждане на презентация за съдебните 

служители. – един път в годината. 

 - 

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 - 

3.13. Организиране и провеждане на индивидуални срещи със 

съдии от СРС и СГС, с цел запознаване на съдиите с конкретните 

дейности на ЦСМ и насърчаване препращането към МЕДИАЦИЯ.  

постоянен - 

3.14. Работа за популяризиране на фейсбук страницата на ЦСМ постоянен - 

3.15. Организиране и провеждане на „ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В 

ЦСМ” 

2 пъти годишно 300 лв. 

3.16. Организиране и провеждане на седмица на медиацията. Октомври 2015 500 лв. 

3.17. Информационно отразяване на дейността на ЦСМ.- Връзка с 

медиите – своевременно и ефективно. 

постоянен - 

3.18. Поддържане на интернет страница  100 лв 

3.19. Мероприятия по откриване и закриване на сезона постоянен 400 лв. 

3.20.  ОБЩА СУМА: 4 100 ЛВ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол  
на Управителния екип на ЦСМ от 28.05.2015 г. 

На 28.05.2015 г. се проведе заседание на Управителния екип при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на организираните  мероприятия  от ЦСМ в сътрудничество с Висшия 

съдебен съвет и БТПП: 

- 2 обучения по препращане за съдии, проведени от Виктор Шахтер; 

- 2 обучения за медиатори, проведени от Виктор Шахтер; 

- Срещи на Виктор Шахтер с ръководители в Съдебната система, 

Изпълнителната власт, Търговски организации, а също така със съдии, адвокати 

и медиатори; 

- Провеждане на семинар  по препращане към медиация на тема „Медиацията 

среща съдиите“ в град Варна на 15.05.2015 г.   

- Участие в кръглата маса, организирана от НАМ  свързана с Директива 

2013/11/ЕС от 21.05.2013 за алтернативно решаване на потребителските 

спорове  и предстоящите изменения в Закона за защита на потребителите . 

2. Уточняване броя на медиаторите, които ще бъдат поканени в края на този сезон за 

продължавване на дейността си в ЦСМ за още една година. 

3. Разглеждане на актуализирания проектобюджет на ЦСМ, който да се предложи на 

Комисията за приемане. 

От УЕ на заседанието присъстваха: 

МИЛЕНА ГУНЧЕВА 

ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 

АТАНАС НИКОЛОВ 

 

 

Решения: 

1. Анализиращия екип  да направи допълнение към своя годишен анализ – списък 

на медиаторите, които да продължат работата в ЦСМ съгласно правилата по Т. 

5.1.2. Медиаторите се избират за срок от една година. При положително 

становище на Анализиращия екип по т. 10.6 медиаторът продължава дейността си 

в ЦСМ за срока по предходното изречение. Този списък и таблицата за годишен 

анализ ще бъдат основа  за  установяване на броя нови медиатори, които са 

необходими на ЦСМ за следващия сезон. 



2.  УЕ предлага за приемане от Комисия следния проектобюджет за 2015 година: 

План за дейността на Центъра за спогодби и медиация към СРС и 

СГС 

 за  2015 година и необходимост от финансиране или друго 

допълнително подпомагане 
  

Насока на развитие и планирани дейности срок Необходимост 

от финансиране 

или друго 

допълнително 

подпомагане 

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

работа в Центъра при възникване на необходимост 

постоянен - 

1.8. Въвеждане на информационна система за 

администриране на Центъра. 

Първи етап 

30.04.2015г. 

 

Втори етап 

15.12.2015г. 

- 

1.9. Оптимизиране на подходите за събиране на обратна 

връзка. 

Октомври 

2015  

- 

1.10. 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  

- 

1.11.  Взаимодействие между съдии и медиатори чрез 

разпространение на електронен информационен 

бюлетин  

постоянен - 

1.12. Провеждане на регулярни срещи между съдии и 

медиатори и организиране на специализирани 

семинари по медиация 

постоянен - 

1.7 Организиране и провеждане на въвеждащо обучение за 

новоприети медиатори. 

постоянен - 

1.8 Координиране на стажантската програма към Центъра. постоянен - 

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 - 

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 

- 

1.11. Изготвяне на вътрешен организационен анализ на 

структурата и дейността на ЦСМ и изготвяне на доклад с 

предложения за подобряване на работата. 

септември  

2015 

- 

 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. Периодични професионални и 

образователни срещи, вътрешни обучения, кръгли маси с 

участието на медиатори и стажанти в СРС и СГС. 

Периодично 

 

1000 лв. 

 

2.2. Предлагане на месечен културен афиш – възможност 

медиаторите да имат повече възможности за неформална 

комуникация и изграждане на човешки и професионални 

взаимоотношения. 

 

постоянен - 

2.3. Организиране и провеждане на работен уикенд  по 

предварително избрана тема,  с включване на медиатори, 

съдии и адвокати. 

 

1 годишно 400 лв. 

Материали и 

малка част от 

разходите, 

напр.обяд 

2.4. 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 

300 лв. 

малка част от 

разходите, напр. 

безалкохолно 

2.5. 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 - 

 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. 

- 

3.2. Организиране и провеждане на публична лекция в 

НБУ  

11.05.2015 

година. 

- 

3.3. Периодични образователни срещи със стажанти в СРС 

и СГС  

ежемесечно - 

3.5. Изготвяне на учебна програма за нов избираем 

предмет свързан с медиацията и въвеждането му като 

факултативен в  Софийски университет 

Октомври 

2015 

- 

3.5 . Организиране и провеждане на серия от 

презентации – „Медиацията в България. Център за 

спогодби и медиация към СРС и СГС – представяне, добри 

практики”- в НБУ, СУ,  ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

– град Благоевград. 

постоянен - 

3.21. Актуализиране, отпечатване и разпространение на 

информационни материали за  медиацията и за 

постоянен 600 лв 



дейността на центъра 

3.22. Приключване на семинарите по препращане към 

медиация по проекта „Медиацията среща съдиите“, в 

който ЦСМ работи в партньорство с БТПП  

Май 2015 - 

3.23. Организиране и провеждане на обучение за съдии в 

НИП   

12.05.2015 

13.05.2015  

- 

3.24. 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 - 

3.25. Организиране и провеждане Конференция по 

проблемите на медиацията в България съвместно с 

други медиаторски организации. 

юни 2015 500 лв 

Материали  

3.26. Организиране и провеждане на презентация за 

съдебните служители. – един път в годината. 

 - 

3.27. Разработване на промени в сайта на ЦСМ. 

Актуализиране на списъка на медиаторите и 

изработването на кратка информация за всеки 

медиатори и снимка.  

2015 - 

3.28. Организиране и провеждане на индивидуални 

срещи със съдии от СРС и СГС, с цел запознаване на 

съдиите с конкретните дейности на ЦСМ и 

насърчаване препращането към МЕДИАЦИЯ.  

постоянен - 

3.29. Работа за популяризиране на фейсбук страницата на 

ЦСМ 

постоянен - 

3.30. Организиране и провеждане на „ДНИ НА 

ОТВОРЕНИ ВРАТИ В ЦСМ” 

2 пъти 

годишно 

300 лв. 

3.31. Организиране и провеждане на седмица на 

медиацията. 

Октомври 

2015 

500 лв. 

3.32. Информационно отразяване на дейността на ЦСМ.- 

Връзка с медиите – своевременно и ефективно. 

постоянен - 

3.33. Поддържане на интернет страница  100 лв 

3.34. Мероприятия по откриване и закриване на сезона постоянен 400 лв. 

3.35.  ОБЩА 

СУМА: 

4 100 ЛВ. 

 

 

Следваща работна среща на 15.06.2015 г. от 15 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол  
на Управителния екип на ЦСМ от 29.05.2015 г. 

На 09.06.2012 г. се проведе заседание на Управителния екип при следния дневен ред: 

1. Промяна на заседанието на Комисията на ЦСМ, във връзка с гостуването на   

професор Джузепе де Пало в България и мероприятията планирани за 02.06.2015 г. 

От УЕ на заседанието присъстваха: 

МИЛЕНА ГУНЧЕВА 

ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 

АТАНАС НИКОЛОВ 

 

Извънредното заседание на УЕ е във връзка съвпадането на дата на заседание на 

Комисията на ЦСМ и  мероприятията планирани за 02.06.2015 г. по повод  гостуването 

на   професор Джузепе де Пало в България, на които са поканени представители на 

Висшия съдебен съвет, Председателя на Народното събрание и членове на Правната комисия 

към него, председателите на Върховния касационен съд,  Софийски градски съд, Софийски 

районен съд, на Висшия адвокатски съвет и Софийския адвокатски съвет, Директора на 

националния институт на правосъдието, членове на работната група по законодателните 

изменения към министъра на правосъдието, членове на правната общност, политици и 

медиатори. Има предложение от Миряна Калчева заседанието на Комисията да се 

отложи. 

 

Решения: 

1. Заседанието на Комисията на ЦСМ да се отложи и да се проведе на 09.06.2015 

Следваща работна среща на 15.06.2015 г. от 15 часа. 

 

 

 

 

Протокол  
на Управителния екип на ЦСМ от 09.06.2015 г. 

На 09.06.2012 г. се проведе заседание на Управителния екип при следния дневен ред: 

2. Промяна на заседанието на Комисията на ЦСМ, във връзка със затваряне на 

сградата на СРС поради заплаха за поставена бомба. 

3. Други. 

От УЕ на заседанието присъстваха: 

МИЛЕНА ГУНЧЕВА 

ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 

АТАНАС НИКОЛОВ 

 

Извънредното заседание на УЕ е във връзка със огласеното съобщение за затваряне достъпа 

до Софийски районен съд на 09.06.2015 г. след обяд (от 13 до 16 часа) , което е довело до 

разпространяване на противоречива информация сред медиатори и съдии  за провеждането 

на заседание на Комисията.    

Атанас Николов информира за покана от БНТ за участие в сутрешния им блок в периода 15-

19.06.2015 г. 

 

Решения: 



2. Заседанието на Комисията на ЦСМ ще се проведе на определените час и дата в 

Софийски районен съд, тай като сградата е вече отворена. 

3.  Във връзка с разнопосочната информация, която членовете на Комисията са 

получили от медиите за затваряне на сградата на СРС,УЕ предлага на 

Комисията дневния ред да бъде променен. На заседанието да се разгледат само  

точки 2 и 3, а на следващото заседание на КЦСМ да се избере нов Аналализиращ 

Екип, тъй като, за вземането на такова важно за работата на ЦСМ решение, е 

необходимо да се събере широк консенсус. 

4.  Да се приеме поканата на БНТ2 за участие на членове на УЕ в сутрешния им 

блок. Параметрите на участието ще се договарят допълнително. 

 

Следваща работна среща на 15.06.2015 г. от 15 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


