
ПРОТОКОЛ № 2 
от заседанието на Комисията към Програма „Спогодби” от 11.03.2013 г. 

 
 
Присъставали: 
 
1. Елена Яньова  
2. Ирен Бекриева  
3. Мариана Дублева  
4. Галя Вълкова; 
5. Албена Пенова 
6. Евгения Димова 
7. Евгения Нанчева 
8. Виктор Сираков  
9. Цвета Желязкова 
10.  Ивайло Данов  
11. Яна Гунчева 
 
Неприсъствали: 
 

1. Георги Стоянов – командировка, представил е писмено становище. 
2. Десислава Каменова 
3. Георги Бакалов  
4. Евгени Георгиев – здравословни причини, представил е писмено становище. 
5. Свилена Димитрова  
6. Снежина Джакерска – служебно ангажирана. 
7. Керачка Михаел  
8. Елена Евтимова  
9. Симона Такова – здравословни причини. 
10. Владя Борисова 
11. Катина Клявкова – служебен ангажемент, представил е писмено становище. 
12. Борис Динев 
13. Петя Стоянова 
14. Милена Гунчева 
15. Динела Велкова 

  
 
Дневен ред:  
1.      Докладване за състава на всяка от подкомисиите и кои са новите председатели на 
подкомисиите. 
2.      Отчет от проведените заседания на подкомисиите през  февруари 2013 г . и 
докладване за допълването на Плана за действие. 
3.      Отчет на Анализиращия екип. Избор на Анализиращ екип. 
4.      Обсъждане отговорите на Мартин Граматиков относно изследването по т. 4.3.1. от 
Плана – HIIL.. 
5.      Други. 
-         гласуване с пълномощно; 
-         Facebook страница; 



-         отчет за проведената среща на Владя Борисова и Симона Такова с представители 
на Министерство на културата и Министерство на правосъдието; 
-         отчет на работна група за предложения към учебната програма за „Медиация” 
към УНСС. 
-         Проблеми с медиациите, по които страна е„Топлофикация София” ЕАД. 
 
По т. 1 от дневния ред. 

На проведените заседания за председатели на Подкомисия „Подобряване на 
информираността” и Подкомисия „Семейна медиация” са избрани съответно Георги 
Стоянов и Албена Пенова. Подкомисия „Стандартизация и качество” е взела решение 
за отлагане на избора предвид малкия брой присъстващи членове. 
 
По т. 2 от дневния ред. 

Представени бяха отчети за проведените заседания на подкомисиите и 
приетите планове за действие. Комисията одобри провеждането на предложените 
мероприятия в зададените срокове и отговорници.  

Отчетено бе, че предвиденото за края на м. март съобразно  т. 1.1.А.3 от Плана 
за действие на КЦСМ мероприятие „Среща за споделяне на добри и лоши практики и 
опит” не е проведено. Въпреки изпратено запитване до момента на провеждане на 
заседанието на КЦСМ не е постъпила обратна връзка от членовете на Съвета на 
медиаторите за причините за последвалото непровеждане на мероприятието. 

Взе се решение тези срещи за сезон февруари – юли 2013 г. да бъдат 
организирани от Подкомисия „Семейна медиация”, съобразно планираните за 
провеждане в т.2 и т.4 от програмата на подкомисията практикуми. 

Постави се въпросът за съществуването, обема на правомощията и мандата на 
Съвета на медиаторите, както и липсата на конкретна регламентация на дейността му. 
В тази връзка в проведената дискусия бе отчетено, че след създаване на Комисията и 
трите подкомисии функциите на съвета на медиаторите са поети от работни групи от 
съответните подкомисии,  респ. Анализиращ екип, което на свой ред обезсмисля 
продължаващото съществуване на органа. Посочи се, че предвидената възможност за 
даване на обратна връзка по съществуващ формуляр по време на годишния анализ на 
дейността на медиаторите може да бъде заместено чрез информация, която самият 
анализиран медиатор да представя.  

В тази връзка мнозинството от присъстващите членове на Комисията се 
обедини около становището за закриване на този съвет. С оглед постъпили в 
последствие мнения, че въпросът следва да бъде обсъден при участието на всички 
медиатори към ЦСМ, следващото заседание на КЦСМ ще се проведе с участието на 
всички медиатори към Центъра, които да изразят мнение/гласуват по този въпрос. 
 
 
По т. 3 от дневния ред. 

Единодушно подкомисията прие отчета на Анализиращия екип. Реши се да 
бъде прекратено членството към ЦСМ на медиаторите: Веселка Радева и Иван 
Веселинов, а членството на медиаторите Станислава Велева – Велинова, Татяна 
Минева, Теодора Костова, Невена Стайкова, Свилена Димитрова, Милена Гунчева, 
Наталия Панева, Красимира Христова – Брозиг, Елеонора Георгиева да се замрази, 
респ. да продължи да бъде замразено. 

Избран бяха нови членове на Анализиращия екип: от квотата на съдиите – 
Евгени Георгиев и Петя Стоянова, от квотата на медиаторите: Яна Гунчева и Елена 
Яньова. 



На база подадени обратни връзки от медиаторите-ментори се реши 
асоциираният член Христина  Димитрова да бъде приета като медиатор към КЦСМ. 
Предвид разнопосочната обратна връзка за асоциирания член Динела Велкова се реши 
Албена Пенова да проведе поне една комедиация с нея и да даде трето становище с 
оглед приемането на Динела Велкова като действащ медиатор към ЦСМ. 
 

Постави се въпросът за прецизиране Правилата на годишния и текущ анализ 
на дейността на медиаторите във връзка с възможността за замразяване на членство. 
Проект за изменение ще бъде изготвен от Цвета Желязкова, внесен за разглеждане от 
ПСК и представен за  гласуване от Комисията. 

 
Евгени Георгиев, в писмено становище, постави въпроса за актуализиране 

правилата за работа на ЦСМ с оглед последващо приети стандарти и правила. Взе се 
решение за създаване на работна група към ПСК, която да представи проект за 
изменение на правилата. 
 
По т. 4 от дневния ред. 

Единодушно Комисията реши да бъде проведено изследването, измерващо 
удовлетвореността на страните от участие в процедура по медиация и съдебно 
производство, респ. съпоставяне на резултатите от двата типа процедури. Реши се, с 
оглед евентуално възникващи затруднения при отговор на двата въпросника (за 
обратна връзка до страните и този на HIIL), към въпросника на HIIL да бъдат включени 
и въпроси, свързани със съответствие дейността на медиаторите с приетите стандарти 
(напр. работа в комедиация). 

Желание за участие в работната група от страна на КЦСМ са изявили: Галя 
Вълкова, Георги Стоянов, Мариана Дублева, Катина Клявкова и Лъчезар Насвади. 
 
По т. 5 от дневния ред: 

Гласуване с пълномощно. Отчетено бе, че гласуването с пълномощно 
противоречи на правилата за работа на Комисията към ЦСМ, поради което 
медиаторите, които желаят мнението им да бъде взето предвид при обсъждане на 
съответните теми/въпроси от дневния ред, следва предварително да изпратят писмено 
становище. 

 
Мина Радунчева и Снежина Кънчева са създали Facebook страница на ЦСМ: 

https://bg-bg.facebook.com/CentarZaSpogodbiIMediaciacsm . ПР подкомисията следва да 
реши кой ще отговаря за съдържанието на качваната информация и ще администрира 
страницата. 

 
Координаторът Лъчезар Насвади представи постъпила от Министерство на 

правосъдието паметна записка по повод проведена среща от страна на ЦСМ с 
представители на Министерство на културата и Министерство на правосъдието. 
Единодушно КЦСМ изрази положително становище за положените усилия от страна на 
Владя Борисова и Симона Такова в насока разширяване приложното поле на 
медиацията. 

 
Албена Пенова докладва за проведената среща на работната група относно 

предложенията за теми, които да бъдат взети предвид при съставяне на учебната 
програма за дисциплината „Медиация” към Правния факултет на УНСС. Констатирано 
бе, че към настоящия момент липсва яснота относно насоката и целите на 



предложенията, поради което последващата среща следва да бъде организирана при 
съобразяване графика и с участието на Владя Борисова. 

 
Досежно провежданите медиации, по които страна е „Топлофикация София” 

ЕАД се отчете следното: в процедурата от името на ищцовото дружество участват 
юрисконсулти, които нямат изрично пълномощно за подписване на спогодба. 
Изготвяните проекти на споразумения обичайно не биват подписвани от страна на 
изпълнителния директор, респ. дружеството не оттегля предявените искове или не 
внася спогодбата за одобрение от страна на съда, което като краен резултат обезсмисля 
провеждането на медиациите.  

КЦСМ се обедини около становището, че занапред медиации следва да бъдат 
насрочвани и провеждани само при участие на юрисконсулт с нарочен мандат за 
подписване на споразумение.  

 
До Лъчезар Насвади е изпратен имейл с искане от страна на Галя Нанева за 

предоставяне възможност за подпомагане дейността на КЦСМ в качеството й на 
стажант. Взе се решение координаторът да уведоми Галя Нанева за възможността да се 
включи в дейността на ЦСМ, вкл. чрез осъществяване на контакт със страните по повод 
предвиденото измерване на удовлетвореността чрез изследването на HIIL. 

 
Лъчезар Насвади постави въпроса за изнасяне на дискусиите в рамките на 

съществуващия форум на КЦСМ. Реши се пълен достъп до форума да имат само  
медиатори към ЦСМ и съдии към КЦСМ. Координаторът ще се ангажира с 
регистрацията на медиаторите и членовете, като за всеки един ще създаде 
потребителско име и парола. 

 
Следващата среща на КЦСМ ще се проведе на 8 април 2013 г., 73 зала на СГС. 
 
Дневен ред за следващото заседание: 
 

1. Отчет от проведените заседания на подкомисиите през м. 3.2013 г.   
2. Отчет на проведената среща с председателя на СРС Методи Лалов, на която ще 
бъде представена приетата Концепция за развитие на ЦСМ и план за действие, 
както и запознаване с взетото решение за провеждане на изследване 
удовлетвореността на страните от участие в медиация/съдебна процедура, 
евентуална работна среща с представители на  „Топлофикация София” ЕАД.. 

3. Отчет на проведената среща с обучителните организации относно изготвянето 
на критерии и правила за избор на външна обучителна организация. 

4. Други. 
 
 


