
ПРОТОКОЛ 

от заседание на КОМИСИЯТА на ЦЕНТЪРА ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ, 

проведено на 17.05.2016 г. 

 

На заседанието присъстваха:  

1. Елена Яньова 

2. Таня Йорданова 

3. Снежина Джакерска 

4. Цветелина Кържева 

5. Боянка Корнажева 

6. Симона Такова 

7. Ангелина Иванова 

8. Светослав Стефанов 

9. Карло Луканов 

10. Евгени Георгиев 

11. Мая Михайлова 

12. Галя Вълкова 

13. София Андреева 

14. Свилена Димитрова 

15. Ирен Бекриева 

16. Цветелина Костова 

17. Даниела Радева 

 

 По уважителни причини отсъстваха: 

1. Миряна Калчева 

2. Деси Исаева 

3. Лъчезар Насвади 

4. Любка Василева 

5. Мариана Дублева 

6. Катина Клявкова 

 

Отсъстваха още: 

1. Евгения Димова 

2. Елиза Николова 

3. Рубина Минкова 

4. Десислава Каменова 

5. Лилия Симеонова 

6. Валерия Братоева  

Заседанието беше председателствано от Симона Такова.  

Прието беше протоколът от това заседание да се изготви от Даниела Радева.  

Заседанието започна в 17:50 часа при следния дневен ред: 



1. Информиране за работата за разширяване на състава на Комисията. 

Обявяване на новопостъпилите членове и въвеждане в структурата и правилата на 

ЦСМ. Дискутиране на очакванията и съвместната работа. 

2. Отчет за извършената работа след заседанието на Комисията на 5.04.2016 г. 

от членовете на Управителния екип /УЕ/. 

3. Отчет от Анализиращия екип /АЕ/. 

4. Приемане на годишен план за дейността на ЦСМ. 

5. Обсъждане на задачите на Комисията и подкомисиите до следващото 

заседание през м. юни. 

6. Други 

По т.1 от дневния ред – във връзка с удължения срок за разширяване състава на 

Комисията, изпратените поименни покани до съдиите в СРС и осъществена лична 

агитация на съдия Цветелина Кържева в работата на Комисията се включват съдиите 

Цветелина Костова и Даниела Радева, които присъстват на заседанието. На отправената 

покана на медиаторите от ЦСМ няма заявили желание за включване в работата на 

Комисията. Предвид обстоятелството, че на 17.05.2016 г. изтича определеният срок за 

приемане на нови членове на Комисията, не е възможно след днешното заседание да 

бъдат приети нови членове.На присъстващите на заседанието новопостъпили членове 

се даде възможност да заявят желанието си в работата на кои от подкомисиите желаят 

да вземат участие. 

По т.2 от дневния ред – Прочете се от председателстващата заседанието 

информацията относно извършената от членовете на управителния екип работа в ЦСМ 

за периода 05.04.–15.05.2016 г. Обсъди се необходимостта от своевременно 

предоставяне на тази информация за следващи заседания, тъй като в настоящия случай 

същата е представена по-късно. След запознаването на членовете на Комисията с 

извършената работа на управителния екип нямаше конкретни въпроси, коментари и 

предложения.  

Обсъди се необходимостта от поощряване работата на медиаторите. Изказаха се 

предложения ЦСМ да издава на мадиаторите документ, че са предоставили 

безвъзмездно труд, като посоченото обстоятелство да подлежи на деклариране в 

Годишната данъчна декларация с цел ползване на данъчни облекчения. Прие се ЦСМ 

да издава документ за отработените в Центъра часове от всеки медиатор. Прие се от 

Председателя на СРС да се изпраща благодарствено писмо, грамота за медиаторите, 

които са „дарили“ труда си на Центъра. Прие се също в електронния портал списъкът 

на медиаторите да бъде допълнен със снимка на всеки медиатор, както и кратко 

резюме, отразяващо опита и квалификацията им. 

По т.3 от дневния ред – От страна на Галя Вълкова се докладва, че на 04.06.2016 г. 

ще бъде проведено обучение в НИП за медиатори, на което ще бъдат представени 

протоколи от проведени процедури по медиация със заличени имена на страни, 

медиатори и номера на делото. На 04.06.2016 г. някои от казусите ще бъдат разгледани 

като етични проблеми. Медиаторите ще разговарят с други медиатори. Целта е да се 

обмени опит както по отношение на лошите, така и досежно добрите практики при 



провеждането на процедурите по медиация, както и да се анализира в различните 

ситуации как се е справил медиаторът. От Галя Вълкова се изказа предложение да се 

включи в дневния ред за следващото заседание избор на нов анализиращ екип. Същото 

се прие. 

По т.4 от дневния ред – Посочи се, че в годишния план са отразени отговорниците 

за всяка отделна дейност. Коментира се предоставянето на книги от личните 

библиотеки във вр. с т. 3.9. от плана – създаване на библиотека за специализирана 

литература „Димитър Пешев“ към ЦСМ. Посочи се, че ще бъдат набирани средства за 

закупуване на книги, като се организира благотворителен базар, на който да се дарят 

както парични средства, така и книги. Предложи се създаване и на електронна 

библиотека чрез сканиране на събраните печатни издания от доброволци и/или 

стажанти. Коментира се по отношение на провеждането на среща в зала Димитър 

Пешев в Народното събрание, че същата представлява както пиар акция, така и 

културно събитие. 

По т.5 от дневния ред - на 10.05.2016 г. е изтекъл срокът за изпращане на 

предложения относно Правилата за организацията и дейността на ЦСМ и мерките за 

увеличаване броя на препращанията към медиация. Поради обстоятелството, че 

единствено Катина Клявкова, Евгени Георгиев и Лъчезар Насвади са изпратили свои 

предложения, се прие срокът да бъде удължен до 20.05.2016 г. 

Към подкомисия Стандарт и качество се създава работна група, съставена от 

Цветелина Кържева, Симона Такова и Галя Вълкова, за изготвяне на предложения за . 

актуализиране на стандартите за провеждане на процедурата по медиация; 

дефиницията за успешна медиация; формулярите и други документи, необходими за 

работата на ЦСМ. 

По изготвяне на бюджет на ЦСМ за периода м. 04.2016 – м. 02.2017 г. и на 

остойностена справка за часовете доброволен труд, положени от медиаторите в ЦСМ се 

прие остойностяването на часовете доброволен труд да се представи пред 

ръководството на СРС и ВСС. Остойностяването да бъде поименно за всеки медиатор. 

В работната група участват Снежина Джакерска, Таня Йорданова, Симона Такова, 

Лъчезар Насвади. 

Във връзка с допълването на Наръчника на медиаторите към ЦСМ се изказа 

мнение, че е необходимо медиаторите да уточнят от каква конкретно информация имат 

нужда. Прие се, че вниманието следва да бъде насочено към проблемните въпроси. 

Предложи се за оптимизиране работата на медиаторите да бъдат сканирани и 

класифицирани по предмет медиации по сходни случаи. Предложи се също на базата на 

тази информация да се изготвят образци. Прие се въпросните образци да бъдат от типа 

на т.нар. „сламки“, а не под формата на бланка, която е ограничаваща. Прие се да се по 

разисквания въпрос да се създаде работна група към ПСК, с отговорник  – председателя 

на ПСК. 

По отношение подходящите и неподходящите случаи за медиация отговорници са 

Снежина Джакерска и Лъчезар Насвади. 

Обсъдиха се конкретни предложения за препращане към медиация и за 

популяризиране на медиацията – провеждане на информационни семинари, 



публикуване на Наръчника в електронния портал, както и на клипа от проекта на БТПП 

(по Коледните празници), публикации на страницата във Фейсбук. Прие се, че са 

необходими по-активни действия за привличане интереса на обикновения гражданин. 

Представи се на вниманието на членовете на Комисията, че в изпълнение на 

проекта на Търговската палата „Медиацията среща съдиите“ е изработен наръчник, 

който е приспособен за всички държави, участници в проекта. Прие се този наръчник 

също да бъде публикуван на електронната страница на ЦСМ. 

Във връзка с работната група по проучване възможностите за сътрудничество и 

провеждане на срещи с Агенцията за социално подпомагане /ДСП и ОЗД/ в София се 

прие да се включи Мая Михайлова. 

По т. 1.18. от годишния план се прие всеки медиатор, работещ към ЦСМ, да има 

бадж по образец с логото на ЦСМ. Предложи се медиаторите да носят баджовете по 

време на провежданите в Центъра медиации. Дискутира се въпросът дали баджовете да 

бъдат съхранявани в ЦСМ или всеки от медиаторите да съхранява сам своя бадж. 

Отделно от това се прие всеки медиатор да разполага с визитни картички. Създаде се 

работна група в състав София Андреева, Таня Йорданова, Снежина Джакерска, Лъчезар 

Насвади, която да представи конкретни оферти за изготвяне на баджове и визитни 

картички. Прие се на сайта на ЦСМ да се публикува списък на медиаторите със снимка 

и кратка биография за всеки от тях, в която да бъде отразен професионалният им опит, 

телефон, електронна поща за контакт, както и отговори по предварително зададени  им 

въпроси. Прие се тази информация да бъде публикувана и на фейсбук страницата. 

По т. 1.19. се прие да се изготви образец на грамота и на благодарствено писмо, за 

отличаване на медиаторите с най-много проведени и/или най-много успешни 

медиации; съдиите с най-много препратени дела; членовете на ЦСМ с най-голяма 

активност и|/или най-голям принос в работата на ЦСМ; други лица, подпомагащи 

работата на ЦСМ. На Стоян, който е участвал безвъзмездно във връзка с изготвяне на 

брошури, се прие да бъде изпратено благодарствено писмо от Председателя на СРС. 

По т. 1.20. се предложи в образеца на документ, удостоверяващ годините и/или 

месеците положен доброволен труд от всеки медиатор в ЦСМ, да се посочи броя на 

медиациите, в които е участвал всеки медиатор. 

По т. 2.6. - поддържане на контакти и сътрудничество с НИП, ЦОА, други 

медиаторски организации и центрове се разиска въпросът за включването на 

медиацията към списъка на делегираните от държавата дейности, към които да 

насочват социалните служби; да се представя като социална услуга (безплатна за 

страните, но платена за медиаторите); необходимите в тази връзка промени в Закона за 

социалното подпомагане; лицензиране като доставчици на социална услуга на всички 

медиатори или центрове за медиация; центърът за обществена подкрепа да предлага 

медиацията като социална услуга или по силата на договор с медиатори или центрове 

за медиация. 

Във връзка с проекта на ВСС се предложи да се канят външни експерти. 

По т. 2.10. се предложи да се организира посещение на Виктор Шахтер на 

Седмицата на медиацията, което да бъде съобразено с неговия график, като самото 



събитие да се популяризира посредством информация за участието на въпросния гост. 

По повод посещението му се прие да се формулират предварително конкретни въпроси, 

по които има нужда от обсъждане  с него. 

По т. 3.3. се прие да се изготви и постави на сайта годишен календар – може и да 

не е по образеца на календара на НИП, в който да се отразят предстоящите събития за 

всеки месец. 

По т. 3.6. се прие да се създаде рубрика на сайта, отразяваща новини за 

медиацията. 

По т. 3.8. се прие да се постави акцент върху обстоятелството, че ЦСМ е 

„първият“, „единственият“ център, с цел да се привлече вниманието и интересът на 

обществото. 

Във връзка сочакваните промени в НПК за въвеждане на „възстановително 

правосъдие“ и фактичестата обстановка в ЦСМ – участие на прокурора Яна Гунчева,   

се предложи да се направи изменение в Правилата в тази насока. 

По т.6 от дневния ред – Посочи се, че в Норвегия действат центрове за медиация, 

които са подразделения към тяхното Министерство на правосъдието – в тази връзка да 

се проучи и предложи като идея за законодателна промяна. 

Симона Такова набеляза предстоящите задачи на Комисията и подкомисиите в 

периода до следващото заседание на КЦСМ: 

1. Изготвяне на предложенията дза промени в Правилата до 31.05.2016 от ПСК и 

изпращането им до всички членове на Комисията, за даване на бележки и обсъждане на 

следващото заседание на КЦСМ 

2. Изготвяне и представяне на проекто бюджета на ЦСМ за обсъждане на 

следващото заседание на КЦСМ 

3. Изготвяне на оценка на доброволния труд на медиаторите 

4. Провеждане на обучение на медиаторите по ЗЗДН в НИП на 4.06.2016 г. 

5. Събиране на оферти и възлагане на изготвянето на проект и изработка на 

визитни картички и баджове на медиаторите към ЦСМ 

6. Изработване и съгласуване с председателите на СРС и СГС на образец на 

документ, удостоверяващ дадения доброволен труд и натрупан стаж от всеки медиатор 

в ЦСМ. 

7. Провеждане на работни срещи по пилотния проект на СРС за препращане на 

делбени и други дела. 

8. Изготвяне на концепция за провеждане „кръгла маса“ и обсъждането й на 

работна среща с националния Омбудсман 

9. Участие с ВСС в изготвянето на проектното предложение по ОПДУ. 

10. Изготвяне и поставяне на сайта на годишния календар на ЦСМ 



11. Изготвяне и изпълнение на цялостната концепция за фейсбук страницата на 

ЦСМ 

12. Откриване на рубрика „Новини за медиацията“ в сайта на СРС и във фейсбук. 

13. Поставяне на сайта на кратка информация за всеки от медиаторите към ЦСМ 

14. Осигуряване на медийно и вътрешно информационно отразяване на всички 

предстоящи събития  

15. Представяне на годишния план и заплануваните дейности за одобрение от 

председателите на СРС и СГС. 

Прие се следващото заседание на Комисията да се проведе на 08.06.2016 г., от 

17,30 часа в 73-та зала на СГС. Дневният ред ще бъде изпратен допълнително, заедно с 

материали по въпросите от него. 

 

                                                                        Изготвил протокола: 

                                                                                                               Даниела Радева 


