
ПРОТОКОЛ  

от заседанието на Комисията към Програма „Спогодби”, проведено на 13.1.2014 г. 

 

 

Присъставали: 

 

Елена Яньова, Ирен Бекриева,  Евгени Георгиев,  Евгения Димова, Симона Такова, 

Георги Стоянов, Борис Динев, Евгения Нанчева, Лъчезар Насвади, както и от 

новоприетите медиатори: София Колева 

 

 

Неприсъствали: 

Владя Борисова, Елена Евтимова, Мариана Дублева, Яна Гунчева – извън София,  

Виктор Сираков,  Георги Бакалов, Ивайло Данов, Десислава Каменова, , Снежина 

Джакерска – извън София, Петя Стоянова, Керачка Михаел, Катина Клявкова – личен 

ангажимент, Галя Вълкова – личен ангажимент. 

 

 

Дневен ред на заседанието на 13.01.2014:  
1 Отчет на трите подкомисии 

2 Отчет от Евгени Георгиев на подготовка на дейности по проекта на 

Апелативен съд гр. Крайова и на проведени разговори с Виктор Шахтер, един от 

директорите на The Foundation for Sustainable Rule of Law Initiatives с оглед бъдещо 

сътрудничество с ЦСМ. 

3. Статистика  

4. Наръчник на медиатора  

5. Отчет от сформираната  работна група, която се занимава с организирането 

на среща-дискусия между медиатори и съдии, която да се проведе извън София – 

копие от протокола от първата среща на работната група има прикачено към 

имейла.  

6. Други 

 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Само подкомисия ПСК са се събрали през м. декември. Накратко ни разказа какво са 

обсъждали Симона Такова. Предложили са се разл. варианти за промяна в 

управленската структура на ЦСМ, като целта е същата да стане още по- работеща и 

гъвкава. След като са готови с конкр. варианти ПСК ще ги предложи на Комисията за 

обсъждане.   

 

По т. 2 от дневния ред: 

С-я Евгени Георгиев  ни разказа за дейности по проекта на Апелативен съд гр. 

Крайова. 
1
 През 2014 ще се проведат няколко обучения, като от страна на България ще 

участват общо 12 различни участници – медиатори(юристи) и съдии. Едно от 

обученията ще се състои в София и ако има финансова възможност ще бъдат 

                                                 
1  http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/c_2013_8097_annexes_en.pdf 
 



включени повече участници от ЦСМ. С-я Георгиев ще проучи въпроса за участието на 

медиатори не юристи в предстоящите обучения, както и за раб. език на 

мероприятията.  

Датите обявени засега са : 

- Workshop 1 in Sofia - 26 - 30 May 2014  

- Workshop 2 in Rijeka - 1 - 5 July 2014 

- Workshop 3 in Rome -  22 - 26 September 2014  

- Workshop 4 in Cluj-Napoca - 20 - 24 October 2014 

 

 

С-я Георгиев разказа и за проведени разговори с Виктор Шахтер, един от директорите 

на The Foundation for Sustainable Rule of Law Initiatives с оглед бъдещо сътрудничество 

с ЦСМ. Фондацията на г-н Шахтер подпомага развитието на медиационни програми 

по целия свят и желае да се срещне с представители на ЦСМ. Най-вероятно през 

месец юли Виктор Шахтер ще дойде до България със собствени средства и ще се 

запознае с нашата работа.   

 

По т. 3 от дневния ред: 

Лъчезар Насвади запозна присъстващите  с работна версия,  на статистиката на ЦСМ 

за 2013 г.  Официална версия ще бъде изработена до края на текущия месец, след 

уточняване на някои дела на Топлофикация. Работната версия може да бъде видяна 

от тук – www.mediator-srs.eu/test/draft_2013.xls. 

 

По т. 4 от дневния ред: 

Поради липса на нови теми, реши се да бъде официално приета версията, която 

имаме на Наръчника. Ще оставим възможността да бъде допълван с нови теми и 

материали, в бъдеще. Лъчезар ще качи Наръчника на сайта на СРС и ще го препрати 

до знанието на всички медиатори в ел .вариант.  

 

 

По т. 5 от дневния ред: 

Елена Яньова, Борис Динев и Евгени Георгиев от работна група, която се занимава с 

организирането на среща-дискусия между медиатори и съдии ни запознаха с 

вариантите, които са намерили до момента. Това са хотел в Сапарева Баня и две 

почивни станции на Витоша (хижа Адвокат и хижа Трендафила). Решихме, че трябва 

да се събере още информация и едва тогава да се вземе окончателно решение.  

 

По т. 6 от дневния ред: 

1. Лъчезар запозна  КЦСМ с книгата – Медиация, ръководство и добри практики 

в контекста на Хагската конвенция, любезно предоставена от с-я  Вероника 

Николова, съдия в АС София и национално лице за контакт в Европейската 

съдебна мрежа по граждански и търговски дела.   Книгата я има в ел. вариант, 

на бълг. ез. на адрес: http://www.hcch.net/upload/mediation_bg.pdf  
Лъчезар е поръчал 60 бр от книгата, колкото и са медиаторите на ЦСМ. 

Решихме, че ако медиаторите на ЦСМ желаят екземпляр от нея на хартиен 

носител могат да го получат от координатора. 



2. Обсъдихме графика на ЦСМ. Настоящия е запълнен до края на текущия месец. 

Нужно е същия да се запълни до лятото, затова решихме да започне 

попълването в графика на ЦСМ, на адрес - http://mediator-
srs.eu/calendar/calendar.php , за периода 01.02.2014 г - 15. 07 2014 година. 

Крайния срок за записването в графика, ще е до края на следващата седмица – 

26.01.2014 г включително.  Молим всички медиатори, да се впишат в графика 

съгласно правилата на Програмата
2
 и техните лични предпочитания за 

посочения период.  Ако останат свободни дати в графика, след 26.01.2014 те 

ще бъдат обявени и ще бъдат попълнени от всички желаещи, които пожелаят 

да се включат допълнително в графика.  

 

 

Следващото редовно заседание да се проведе на 10 01 2014 г.  от 17:00 часа. 

Дневният ред ще бъде съобразен с проведените през месеца дейности и сведен до 

знанието на членовете на Комисията в срока, предвиден в Правилата. 

 

 

  
 

                                                 
2  Правила на Програма Спогодби . Виж т. 6 – График :    
http://www.mediator-srs.eu/public_mediacia/Rules-Program-2013.pdf 


