
ПРОТОКОЛ 
от заседанието на Комисията към Програма „Спогодби”, проведено на 18.11.2013 г. 

 
Присъставали: 
Елена Яньова, Ирен Бекриева, Галя Вълкова, Яна Гунчева, Евгения Нанчева, Виктор Сираков, 
Симона Такова, Лъчезар Насвади, Снежина Джакерска 
Неприсъствали:  
Елена Евтимова, Мариана Дублева, Керачка Михаел, Катина Клявкова, Евгени Георгиев, 
Албена Пенова, Владя Борисова, Георги Стоянов, Георги Бакалов, Ивайло Данов, Десислава 
Каменова, Евгения Димова, Петя Стоянова, Борис Динев 
 
Дневен ред: 
1. Отчет на трите подкомисии 
2. Прием нови медиатори 
3. Уточняване на графика на ЦСМ и правилата за вписване 
4. Отчет от срещите с участието на съдия Морийн Дъффи-Луис в НИП, гр. Пловдив, гр. Велико 
Търново и ЦСМ. 
5. Други 
 
По т. 1 от дневния ред: Отчет на трите подкомисии 
На заседанието на присъства представител на Подкомисия „Подобряване на 
информираността“. Присъстващите се запознаха с протокола от заседанието на 
подкомисията, проведено на 15.10.2013 г.i 
 

Отчетена бе необходимостта от изготвяне на материал, съдържащ кратко представяне на 
ЦСМ, дейност, цели. Към настоящия момент съществува брошура, запознаваща с 
медиацията, но същата не дава необходимата информация за дейността на Центъра и 
възможностите за сътрудничество. 
Като положителна праткита, способстваща за информираността на гражданите/ЮЛ за 
дейността ЦСМ бе отчетено поставянето на трансперанти, информиращи за ЦСМ и 
възможността за контакт /по примера на трансперантите от Седмица на медиацията/. 
Следва да се провери каква е стойността на тези трансперанти и възможно ли е поставянето 
на нови, които целогодишно да информират за Центъра. 
Отчете се, че в трите граждански отделения на СРС е започнало раздаването на регистратура 
на съда на писмо от председателя на СРС, съдия М. Лалов, до ищците, с което същите се 
уведомяват за възможността за разрешаване на спора чрез ЦСМ. 
 

Дейността на ПСК през м. октомври представи Яна Гунчева.ii С оглед изразеното желание от 
страна на съдиите Десислава Зисова, Венета Георгиева, Борис Динев и Петя Стоянова ще 
бъдат проведени разговори с тях за осигуряване на медиатор, който веднъж месечно да 
присъства в съдебно заседание /продължение на практиката от „Седмица на медиацията“/. 
Датата ще бъде предварително съгласувана и за нея ще бъдат насрочвани и подходящи за 
препращане дела. 
Коментиран бе продължаващият проблем във връзка с невъзможността за представяне и 
последващо одобряване на спогодби по медиации със страна „Топлофикация София“ ЕАД. В 
тази връзка срещи бяха проведени с кмета гр. София: г-жа Йорданка Фандъкова, както и със 
заместник-кмета г-жа Савина. Започнала е проверка на делата от 2012 г., по които са 
провеждани медиации, като резултатите от същата ще бъдат систематизирани в доклад, 
който да бъде представен на вниманието на общинските съветници с искане за съдействие. 



Предстои възобновяване на усилията за търсене на варианти за финансиране на ЦСМ. 
Отчетена е необходимостта от регулярни срещи на медиаторите по предварително зададени 
теми, представляващи интерес за тях. Продължава дейността по изготвяне на Наръчник на 
медиаторите, като с оглед оптимизиране на дейността темите ще бъдат предложени за 
разработка и на медиаторите – юристи, а впослествие – представени за ревизиране от съдии. 
 

През м. октомври Подкомисия „Семейна медиация“ не е провела заседание.  
 
По т. 2 от дневния ред: Избор на нови медиатори. 
Интервютата с кандидатите са проведени на 21.10.2013 г. От комисия в състав: Таня 
Орешарова, Галя Вълкова, Евгения Нанчева, Елена Яньова, Катина Клявкова. 
От явилите се кандидати се взе решение за прием на: Лиляна Такова, София Иванова 
Петрова-Колева, Лилия Борисова, Валерия Харитонова, Николина Петкова, Лъчезар Насвади, 
Анита Касабова, Кремена Йорданова, Рени Радева, Боянка Корнажева, Миглена Димитрова и 
Кристина Димитрова. 
Реши се кандидатите: Десислава Исаева, Карло Луканов, Мария Сентова и Мила Валтер да са 
със статут на „асоциирани медиатори“, като след 2 или 3 проведени медиации и обратна 
връзка от комедиатори допълнително ще се вземе решение дали същите да бъдат приети 
като медиатори към ЦСМ. 
 
Съгласно т. 4.3.1. от Правилата за работа на ЦСМ новоприетите медиатори ще участват във 
въвеждащо обучение, което ще се проведе на 30.11.2013 г. в НИП. Към същото ще бъдат 
поканени да се включат и стажантите, както и всички сега действащи медиатори, които имат 
интерес от участие. Таксата за участие е 5 лв., като същата ще бъде използвана за покриване 
на разходите за печатни материали и кафе-паузи. 
 
По предложение на Яна Гунчева бе приет текст, допълващ правилата в частта за приема: 
„4.2.4.2. Необходимите документи по т. 4.2.3. /мотивационно писмо и автобиография по 
образец/ се сканират и обявяват на форума на ЦСМ до седмица преди провеждане на 
интервютата. Всеки член на ЦСМ може, чрез Изборния екип, да формулира писмено въпрос 
до кандидат-медиатор, който да му бъде зададен при провеждане на интервюто.“ 
 
Целта на приетия текст е да предостави възможност на медиаторите към ЦСМ да участват, 
чрез изборния екип, в процедурата по прием, отправяйки въпроси, бележки, коментари по 
повод подадените документи. Така въпросите или мнението им биват съобразени на 
предходен етап, като на кандидата се предоставя възможност за отговор. Избягва се 
евентуалното пост фактум предоставяне на информация, която би се оказала релевантна за 
избора, но не е могла своевременно да бъде взета предвид от изборния екип, респ. на 
кандидата не е предоставено право за отговор. 
 
По т. 3. от дневния ред:  
Отчетена бе съществуващата неяснота при правилата за записване в графика на ЦСМ, както и 
факта, че някои медиатори заявяват участие над максимално установения в правилата брой 
дежурства за медиация. На свой ред това затруднява по-късно записващите се медиатори да 
изберат удобен ден и час за дежурство. 
Реши се новоприетите медиатори да се включат в графика /след преминаване на началното 
им обучение/, записвайки се като комедиатори в срок до 5.12.2013 г. 
Считано от м. февруари записването ще става в следната последователност: съобразно 
зададен от координатора срок всеки медиатор посочва участие съобразно т. 6.3.3. от 



Правилата. Едва след изтичане срока за записване и при наличи свободни дати за дежурства 
медиаторите, които желаят да се запишат допълнително, ще могат да сторят това. С оглед 
равнопоставеност допълнителното записване ще се случва поетапно и съобразно зададените 
от координатора указания. 
 
По т. 4 от дневния ред: Отчет от срещите с участието на съдия Морийн Дъффи-Луис в 

НИП, гр. Пловдив, гр. Велико Търново и ЦСМ. 
Лъчезар Насвади запозна присъстващите с проведените от съдия Дъффи-Луис срещи в НИП, 
АС гр. Велико Търново и ОС гр. Пловдив в насока популяризиране на медиацията и 
възможността за реализацията й чрез съдебни центрове от типа на ЦСМ.  
Презентация относно медиацията е изнесена и пред младши съдии и прокурори в НИП. 
Участие в презентациите от страна на ЦСМ са взели Евгени Георгиев и Лъчезар Насвади. 
На 7.11.2013 г. Съдия Дъффи-Луис е провела среща и с медиаторите към ЦСМ, вкл. И 
новоприетите. Споделени бяха положителни впечатления от присъствалите медиатори за 
протеклата среща, вкл. В насока мотивиране от участие в каузата на ЦСМ и нейната 
обществена значимост и полезност. 
 
По т. 5 от дневния ред: Други 
Като продължение на съвместната инициатива на Висшия адвокатски съвет и ЦСМ на 
15.11.2013 г. Пред адвокатската колегия в гр. Русе е представена презентация на тема „Ползи 
от прилагането на медиацията“ от Севдалина Александрова, Албена Комитова и Атанас 
Николов. 
 
Следващото редовно заседание да се проведе на 09 декември 2013 г. Дневният ред 
ще бъде съобразен с проведените през месеца дейности и сведен до знанието на 
членовете на Комисията в срока, предвиден в Правилата. 
 
                                                 
i

   Протокол №6 

 от проведено заседание на ППИ на 15.10.2013 

 Присъствали:  

•  Георги Стоянов 

•  Даниела Руменчева 

•  Евгени Георгиев 

•  Марияна Дублева 

•  Снежина Кънчева 

 

 Дневен ред: 

1.  Отчет за извършените дейности през изтеклия период; 

2.  Обсъждане на предстоящите дейности на подкомисията;  

3.  Други.  

 

 По т.1 от дневния ред:  

 Дейност 2.3.1. Марияна Дублева запозна подкомисията с проведената 

седмица на медиацията на 23, 24 и 25 септември 2013 г.  

 В НБУ се провежда конкурс за лого на ЦСМ – под ръководството на Снежина 

Кънчева.  



                                                                                                                                                                  
 По т.2 от дневния ред: 

 Подкомисията разгледа и обсъди дейностите от Плана за действия, в които ППИ 

е определена за отговорник. По конкретните позиции от плана се РЕШИ (новата 

информация е посочена в този цвят): 
          

 Дейности:                                към 15.10.2013 
 Отговорник/ Работна група: 

 Срок за представяне на концепция/ материали: 
 Дата на провеждане на мероприятието: 

 1.1.А.1.1. Вътрешни обучения: Б. Съдебни служители: 
 Борис Динев                                   Лъчезар Насвади            Венета Миланова 
 Атанас Николов 
 Петя Стоянова                 

 Готово обучение 
 Предстои определяне на втора дата – Лъчо, моля те да споделиш кога очаквате да проведете 
това обучение? 
 1.1.А.1.1. Вътрешни обучения: В. Стажанти: 
 Петя Стоянова                 
 Снежина Кънчева                Лъчезар Насвади 
 (Мина Радунчева)                      

 Готово обучение 
 Следваща дата – 06.11 от 11.00 ч. (да се покани да присъства новата стажантка Мила)  

 1.1.А.1.1. Вътрешни обучения: Г. Новопостъпили съдии: 
 Евгени Георгиев                Мина Радунчева                          Лъчезар Насвади            Георги 
Стоянов 

 Готова  презентация и обучение  
 На първото обучение не присъствали съдии; Предстои определяне на нова дата в комбинация 
с обща среща между съдии и медиатори.  
 2.1.1. Провеждане на регулярни срещи между съдии и медиатори: 
 Евгени Георгиев            Снежина Кънчева                Десислава Каменова;                                          
Петя Стоянова; 

 Вече има идея, но на следващото заседание ще обсъдим концепцията 
 ?!?! 

 2.2.1. Разработване на мерки за мотивиране на страните за обръщане към медиация - работа 
с Общината ….. ВСС: 
 Десислава Каменова               Георги Стоянов                       Христина Димитрова - за 
Общината и други;                                          Евгени Георгиев и            Галя Вълкова - за ВСС; 

 Деси е подготвила концепция за популяризиране на центъра – която ще се обсъди на 
следващото заседание на подкомисията; 

 
 На следващата среща би могло да се обсъди концепцията 

 
 2.2.2 Ангажиране на съдействието на адвокатите чрез САК - представяне на ЦСМ на 
семинарите, провеждащи се в четвъртък: 
 Георги Стоянов              Мина Радунчева                          Десислава Каменова от ЦСМ;                                          
Албена Пенова, 
 Георги Бакалов и                    Ивайло Данов - от САК; 

 Презентацията е готова, но… 
 Вече не очакваме предложения за дати за квалификационни четвъртъци на адвокатите към 

САК. 
 2.3.1. Популяризиране на медиацията:                                А. Дни на медиацията: 
 Евгени Георгиев                Марияна Дублева                                Снежина Кънчева            Мина 
Радунчева                         

 Отчетено мероприятие .  
 23, 24 и 25 септември 2013 
 2.3.1. Популяризиране на медиацията:                                Б. Дни на отворени врати: 
 Снежина Кънчева            Мина Радунчева                                 Георги Стоянов 
 Десислава Каменова                 

 Готова презентация 
 На следващото заседание на подкомисията предстои определяне на поредната целева група.  



                                                                                                                                                                  
 2.3.3. Информиране и разпространяване на добрата практика на центъра в други градове:  
 съдия: ……………...                медиатор: ......................                                адвокат: 
………………..  

 ?!? 
 ?!? 

 

 По т.3 от дневния ред: 
 1. Организиране на работна група с отговорник съдия Евгени Георгиев за 

провеждане на изнесено извън София съвместно мероприятие на съдии и медиатори.  

 2. ППИ реши да покани на следващото си заседания новите стажанти към 

центъра, за да могат тези, които имат време и желание да се включат в дейността на 

подкомисията. 

 

 Дневен ред за следващото заседание на … от 17.30 ч.: 

1.  Отчет на извършени дейности за изтеклия период и отзвук на заседанието 

на комисията.  

2.  Обсъждане на предстоящите дейности на ППИ;  

3.  Други.  

 
 За Вас: Георги Стоянов/ октомври 2013 г.  
ii 

 ПРОТОКОЛ № 6 
 
 Днес, 24.10.2013 г., подкомисия Стандартизация и качество (ПСК) към Комисията към 
Център за спогодби и медиация към СРС и СГС (КЦСМ), в състав: Катина Клявкова, Симона 
Такова, Елена Яньова, Мариана Дублева, Галя Вълкова, Виктор Сираков и Яна Гунчева, 
проведе заседание при следния дневен ред:  
 
 1. Прогрес на работната група по изготвяне на Наръчник на медиаторите 
 2. Обсъждане на обобщените резултати на анкета за работата на медиаторите в 
Центъра(предложена от Кери) 
 3. Топлофикация 
 4. Предложение на Даниела Руменчева за приемане на нов формуляр 
 5. Изготвяне на план за дейностите за следващия период 
 6. Стажанти към ЦСМ 
 7. Други. 

7.1. Избор на нов председател на ПСК 
  

По точка 1 от дневния ред  
 Работната група не се е събирала и не е изработвала нови материали през лятната 
почивка и работата по Наръчника ще продължи. Тъй като, за момента няма постъпили нови 
разработки извън тези по семейните спорове и делбите, се реши в най-кратък срок да бъда 
оформен първоначален електронен вариант на Наръчника, който да се обогатява в бъдеще. 
Работната група, ръководена от Симона Такова, ще представят на Комисията в срок до 
последното и заседание за 2013 г. работата си по Наръчника. Той ще може да бъде обогатяван 
с разработки, както на проявилите желание съдии, така и на желаещите медиатори. 
Предложения и разработени теми могат да се изпращат както до председателя на ПСК, така и 
до работната група чрез координатора на ЦСМ. 
 



                                                                                                                                                                  
По точка 2 от дневния ред  

 Членовете на ПСК разгледаха и обсъдиха подробно обобщението на резултатите от 
проведената анонимна анкета, свързана с работата на ЦСМ, изготвено от Евгения Нанчева. 
Обобщението и коментарите на членовете на ПСК следва да бъдат доведени до знанието на 
всички медиатори работещи в ЦСМ.  
 Коментари и предложения: 

•  Желание за провеждане на срещи за споделяне на опит- Такива общи срещи на 
медиаторите се организираха от Съвета на медиаторите, който понастоящем не 
функционира, но няма пречка да бъдат организирани и провеждани или от някоя от 
подкомисиите или от част от медиаторите при заявено от тяхна страна желание. 
Медиаторите са свободни да организират събития, свързани с обмяна на опит и добри 
практики. Членовете на ПСК се обединяват около идеята такива събирания да се 
организират регулярно 2-3 пъти в годината и извънредно- при възникнало желание 
или необходимост. Отбелязва се необходимостта на част от тези срещи да присъстват 
и съдии от СРС и СГС, но такива да се канят за обсъждането на конкретни теми или 
конкретен проблем и то след предварително задълбочено планиране. 

•  Задължителните месечни дежурства да бъдат поети от стажантите- тази мярка бе 
вече обсъдена и приета от Комисията 

•  Загуба на връзка със страните след проведена медиация и липса на обратна 
връзка- предложение този въпрос да бъде разрешен чрез възлагане на стажантите да 
звънят на страните и да проверяват какво е развитието на спора един месец след 
прекратяването на процедурата или след последната провела се среща, както и да 
събират допълнителна информация и обратна връзка за провелата се медиация, ако 
липсва такава 

•  Искания за подобряването на материалната база и за зала в Съдебната палата- на 
този етап липсват средства за допълнително обогатяване и подобряване на 
материалната база извън подобренията, които самите медиатори имат възможност да 
направят. Зала за провеждане на медиации в Съдебната палата за момента няма да 
бъде определяна, но са предвидени четири помещения в новата сграда на СРС. 

•  Тенденция за намаляване на интереса и замразено членство- това е дискусионен 
въпрос, който може да се поставя при нужда, но към момента не се отчита такава 
масова тенденция и не бяха посочени и обсъдени конкретни причини сред 
анкетираните. Имайки предвид доброволния характер на участието на медиаторите 
към ЦСМ, всеки от тях има възможност да се включва в работата на Центъра според 
собствените си възможности и желание. 

•  Ниската посещаемост на обучителни мероприятия- на първо място, високата 
посещаемост не гарантира ефективност; на второ място, тези мероприятия не са 
понастоящем със задължителен характер, въпреки че, участието в тях се взима 
предвид в процедурата по атестиране, без да има конкретни неблагоприятни 
последици за неучаствалите; на следващо място, са изградени механизми, който да 
гарантират контрола за качеството на провежданите процедури по медиация без оглед 
на това дали и колко обучителни мероприятия с проведени и каква е била 
посещаемостта. 7 

•  Необходимостта от задължителен характер на медиацията при семейни спорове- 
голяма част от медиаторите, работещи в ЦСМ, се обединяват около тази идея, но до 
този момент не са набелязани стъпки, които могат да бъдат предприети; необходимо е 
да се постави началото на широка дискусия по проблема като всеки от медиаторите 
може да прави конкретни предложения 

•  Заплащане на труда на медиаторите, поемане на разходите за транспорт и 
телефонни разговори- няма финансова възможност на този етап. Един от възможните 
изходи е кандидатстването по различни програми и разработването на проекти- 



                                                                                                                                                                  
административното ръководство на СРС и СГС е изразило своето съгласие за 
партньорство ако такива бъдат осъществени; може да бъде подновена и дискусията за 
средствата и начините за финансиране на ЦСМ при постъпване на нови конкретни 
идеи 

•  Продължаване на активната работа за популяризирането на ЦСМ- идеи и 
предложения могат да бъдат отправяни на ПР подкомисията, която реализира редици 
мероприятия в тази връзка 

•  Продължаване на инициативата „Ден/Седмица на Медиацията“- отново относимо 
към работата на ПР 

•  Изразено желание за провеждане на специализирани обучения за различни 
видове спорове, семинари с практическа насоченост, тренинги с чуждестранни 
обучители 

•  Обсъдени са и проведените до тук обучителни мероприятия, както и е заявен 
интерес по конкретни теми за бъдещи такива- поради липсата на специален 
финансов фонд на ЦСМ за провеждане на обучения, семинари и тренинги се предлага 
да се направи списък от специалисти, които са съгласни и са заявили желание да 
провеждат такива без заплащане и след консолидиране на мнението на медиаторите 
около конкретни теми няма пречка да бъдат организирани и проведени такива. Катина 
поема задължението да изправи писмо до всички медиатори и да събере техните 
желания и предложения във връзка въпросите, които медиаторите биха искали да 
бъдат разгледани на бъдещи обучителни мероприятия или срещи за обмяна на опит. 

•  Проблеми свързани с комедиацията 
 - създаване на напрежение сред медиаторите 
 - трудности при работата с колега 
 - неравнопоставеност 

 Това са проблеми, които могат да бъдат поставени за обсъждане. Към момента с 
решение на Комисията провеждането на процедурата в комедиация е стандартната за ЦСМ 
практика. Плюсовете и минусите на тази практика могат да бъдат обсъдени след повдигане 
на конкретни проблеми и внасянето на предложения за промяна. Освен това и към 
настоящият момент съществуват механизми за адресиране на всеки възникнал въпрос- 
отнасяне на случая до Анализиращия екип, специален формуляр, попълван от комедиатора и 
т.н. 
 Във връзка с така повдигнатите въпроси членовете на ПСК правят следните 
предложения: 

1.  По отношение на възможността за контакт и осъществяване на връзки между съдиите 
и медиаторите- част от съдиите са изявили желание веднъж месечно по време на 
съдебните им заседания в зала да присъства медиатор. Предварително трябва да бъде 
уточнена датата, за да могат съдиите да насрочват подходящи за медиация дела за този 
ден. Мариана Дублева поема ангажимент да разговаря и осъществи връзка с Петя 
Стоянова и Борис Динев, а Катина Клявкова с Десислава Зисова и Венета Георгиева. 

2.  По отношение срещите за обмяна на опит- предлага се да се организират по четири 
такива срещи годишно, по предварително зададени теми като 3 от тях ще се 
организират от всяка от трите подкомисии, а четвъртата от работна група избрана от 
Комисията. Членовете на ПСК са съгласни да организират такава- следва другите 
подкомисии да изберат отговорници ако бъде взето такова решение от Комисията. 

3.  Да се заложат за следващата година в общия План за дейностите на ЦСМ мероприятия 
свързани с лобирането за законодателни промени във връзка с въвеждането на 
задължителна медиация по някои видове спорове, както и във връзка с финансирането 
на ЦСМ като такова се търси по всички възможни пътища и начини. Членовете на 
ПСК считат, че е необходимо в най-кратък срок да се изготви мотивирано изложение 
за работата на центъра и необходимостта от допълнителен финансов ресурс. 



                                                                                                                                                                  
4.  Съставяне на списък със специалисти от различни области, изявили желание да се 

включат в обучителни мероприятия и списък с посочените от медиаторите теми и 
въпроси, които искат да бъдат разгледани и обсъдени Във връзка с втория списък 
Катина следва да направи обобщение на получените отговори на направеното от нея 
запитване. 
По т. 3 от дневния ред 

 Мариана Дублева разказа за проведените срещи с юрисконсулт Мила Йотова от 
Топлофикация, но до този момент няма съществен напредък, не са подписани окончателни 
споразумения дори по делата, по които бяха проведени медиации в рамките на „Седмица на 
медиацията“. Проведени бяха срещи с кмета и зам. кмета на Столична община. Предстои 
среща с Общинския съвет, във връзка с подготовката на която стажантите ще направят 
преглед на делата, по които са били проведени процедури по медиация, ще бъде обобщена 
практиката и ще бъде изготвена статистика. 
 

По т. 4 от дневния ред 
 Бяха прегледани и обсъдени предложените формуляри. Предлага се приемането им от 
Комисията, след като бъдат оформени съобразно приетите до момента формуляри. 
 

По т. 5 от дневния ред 
 Ще бъде изпратена покана до всички да направят предложения във връзка със 
залагането на дейност за следващия период, които ще бъдат обсъдени на заседанието на ПСК 
през декември. 

По т. 6 от дневния ред 
 Стажантите бяха поканени за разговор един час преди провеждането на заседанието на 
ПСК, по време на който бяха очертани и им бяха разяснени основните задължения, които ще 
трябва да поемат през време на стажа. Взето бе решение да участват в обучението, 
предвидено за новопостъпилите през този сезон медиатори. 
 
 По т. 7 от дневния ред 
 Никой от членовете на ПСК не изяви желание да поеме функциите на председател. Бе 
взето решение този въпрос да бъде отново повдигнат на следващото заседание на ПСК. 
 
 
 Следващото заседание на ПСК ще се проведе на 28.11.2013 г. (четвъртък), 17:00 ч в 
ЦСМ. 
 


