
ПРОТОКОЛ  

от заседанието на Комисията към Програма „Спогодби”, проведено на 09.12.2013 г. 

 

 

Присъставали: 

 

Елена Яньова, Албена Пенова, Ирен Бекриева,  Евгени Георгиев,  Галя Вълкова, 

Евгения Димова, Симона Такова, Керачка Михаел,  Лъчезар Насвади, Катина Клявкова, 

както и от новоприетите медиатори: Анита Касабова и София Колева.  

 

 

Неприсъствали: 

Владя Борисова Елена Евтимова, Мариана Дублева, Яна Гунчева,  Виктор Сираков,  

Георги Стоянов, Георги Бакалов, Ивайло Данов, Десислава Каменова, Евгения Нанчева, 

Снежина Джакерска, Петя Стоянова,  Борис Динев 

 

Дневен ред: 

1. Отчет на трите подкомисии 

2. Отчет от проведеното на 30.11.2013 въвеждащо обучение за нови медиатори 

3. Други 

 

 

По т. 1 от дневния ред: 

И трите подкомисии не са провели заседание през м. ноември. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

На 30.11.2013 г. в НИП е проведено въвеждащо обучение на новоприетите медиатори 

и  стажантите. 

Анита Касабова и София Колева споделиха положителни впечатления от обучението. 

Същото им е помогнало да се запознаят с функционирането и структурата на центъра, 

необходимите формуляри за попълване и отчитане на проведените медиации. От 

страна на съдиите участие взеха Борис Динев, Милен Василев и Галя Вълкова, които 

запознаха медиаторите с изискванията към споразуменията по деликти, вещни 

искове, делби и дела по СК. Отчетена бе необходимостта от продължаване на 

подобни срещи, както и необходимостта от допълнително споделяне на опит в насока 

работа с комедиатор.  

Катина Клявкова, Симона Такова, Елена Яньова и Галя Вълкова споделиха добри 

впечатления при подготовката и последващата реализация на събитието, добра 

екипна работа, както и последващо съдействие по време на самото обучение. 

 

По т. 3 от дневния ред: 

Лъчезар Насвади запозна присъстващите с продължаващата работа с ученици от СМГ 

по изготвяне на софтуера на ЦСМ. Наред с първоначално поетата задача учениците са 

заявили готовност и от предоставяне на хардуер, който да позволи оптимална работа 

на подготвяната програма. 

 



Евгени Георгиев запозна присъстващите с одобряването на проекта на Апелативен 

съд в Крайова, по който СГС е партньор, както и за спечелването на проекта от 

Eurochambres AISBL -  Mediation meets Judges. Предстои определяне на конкретните 

дейности. 

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

 

Стажантите към ЦСМ проверяват в архива на трите граждански отделения делата, със 

страна „Топлофикация София” ЕАД, по които са провеждани медиации. Целта е 

последващ анализ представяно ли е споразумение за одобрение от съдия и по каква 

причина постигнати споразумения не са одобрявани. Предстои изготвяне на доклад 

след приключване на проверката. 

 

Подкомисия „Подобряване на информираността” ще проведе срещи, на които да се 

обсъдят предложения за съвместна изнесена среща на съдии и медиатори през края 

на м. януари 2014 г. – началото на февруари 2014 г. Желание за съдействие изразиха 

Керачка Михаел, Елена Яньова и Катина Клявкова. 

 

 

Следващото редовно заседание да се проведе на 13 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. 

 

 

 

Дневен ред на заседанието на 13.01.2014, 17:00 часа. 

 

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 – чернова е прикр. към имейла. 

4. Наръчник на медиатора – отново го прикачвам към имейла. 

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 

  

  

 

 

 

Предложение на Евгени Георгиев (т. 2):  

…Дали бихме могли да включим в дневния ред на заседанието на комисията (кога ще 

е то), следното: преди около два месеца професор Сайдел ме свърза с много добър 

адвокат и медиатор от Сан Франциско - Виктор Шахтер ( 

http://www.fenwick.com/professionals/pages/victorschachter.aspx) . Той е един от 

директорите на фондация ( http://www.fsriadr.org/About_Us.html ), чиято цел е да 



помага на страни, чиито съдебни системи са претоварени с дела, да се справят с 

проблемите си, като използват медиация и другите способи. Сред другите 

директори има действащи федерални съдии от съда в СФ,  съдии от щатския съд в 

СФ, медиатори, изпълнителния директор на Фондация ДЖАМС ( 

http://www.jamsadr.com/jamsfoundation/xpqGC.aspx?xpST=JAMSFoundation ) - Джей 

Фолберг. В борда на съветниците е Хаурд Хърман, Директора на Програмата по 

медиация към Фед. съд в Сан Франциско. Всички са с много голям опит в медиацията 

и работата с подобни на нашата програми. 

  

След около два месеца много интензивна ел. кореспонденция (от нея придобих 

впечатлението, че Виктор е един от хората с най-задълбочени познания относно 

програми, подобни на нашата, които съм срещал, и същевременно много добър 

комуникатор), Виктор Шахтер се интересува фондацията да работи с нас, като ни 

помогне да доусъвършенстваме програмата си. Досега не сме говорили за пари (не 

смея и да попитам) но мисля, че от нас ще се иска да работим като добри 

партньори. Неговото предложение е първоначално да се направи преглед на 

програмата, за да придобият по-добре впечатление от нея и заедно да преценим 

върху какво да работим вбъдеще, като е възможно той лично да дойде до София 

около средата на юли, за да разговаря със съдии, медиатори, координатори, 

председатели, и да присъства на медиации. 

Сформирана е 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.  

 

 


