ПРОТОКОЛ
от заседание на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на ЦЕНТЪРА ЗА СПОГОДБИ И
МЕДИАЦИЯ, проведено на 26.03.2018 г.
На заседанието присъстваха:
1. Адриана Страхилова
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Габриела Димитрова
Гергана Декова
Даниела Стойчева
Десислава Исаева
Десислава Каменова
Десислава Монева Петкова-Пенева
Десислава Николова
Динела Велкова
Евгения Димова
Евгения Нанчева
Елена Танева
Елена Яньова
Ирен Бекриева
Карло Луканов
Красимир Янев
Лилия Симеонова
Лъчезар Насвади
Мариана Дублева
Мариана Николова
Мария Георгиева
Миряна Калчева
Петя Неделева
Рубина Минкова
Светослав Стефанов
Свилена Димитрова
Симона Такова
Снежина Джакерска
София Андреева
Станимира Стойчева
Христина Монева
Цвета Иржи Кантарова
Цветелина Фердинандова
с-я Васил Александров
с-я Галя Вълкова
с-я Даниела Радева
с-я Евгени Георгиев
с-я Цветелина Кържева-Гачева

По уважителни причини отсъстваха:
Ана Вилфан, Владя Борисова, Елиза Николова, Любка Василева-Карапанова,
Наталиян Вълчовски, Рената Вълкова, с-я Борис Динев, с-я Цветелина Костова.

Заседанието беше председателствано от Симона Такова и проведено 15 минути
след предварително обявения час, поради липса на кворум.
Прието беше протоколът от това заседание да се изготви от Евгения Димова.
Събранието беше проведено по следния ДНЕВЕН РЕД, предварително изпратен
до всички членове на електронната им поща от съдебния координатор:
1.Отчет на Управителния екип /УЕ/.
2. Отчет на Анализиращия екип /АЕ/.
3. Избор на председател на ЦСМ
4. Приемане на основните насоки за развитие на ЦСМ за периода м. април
2018г. – м. март 2019 г.
5. Избор на заместник-председатели на ЦСМ.
6. Избор на АЕ.
7. Други.
По т.1 от дневния ред: Отчет УЕ :
Докладва Симова Такова. Отчетът беше обсъден, без същия да бъде четен
подробно, поради обстоятелството, че членовете са запознати с него предварително по
мейл. Направена беше само корекция в т.3.7. по предложение на Рубина Минкова.
Симона Такова обяви предложението на УЕ за връчване на благодарствени
писма на съдиите и медиаторите взели активно участие в организацията и
провеждането на ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017, както и на съдебните координатори.
УЕ предлага още благодарствени писма да бъдат изпратени до председателите на СРС
и СГС, съдия Даниела Александрова, г-жа Георгица Парушева и г-жа Росица Анчева за
оказваните от тях съдействие и подкрепа на дейността на ЦСМ. Предложенията бяха
приети единодушно.
УЕ изказа още благодарност на медиаторите Цветелина Фердинандова и Рената
Вълкова за превода на доклада на Виктор Шахтер на български език и на ПАМБ и ЦРС
за финансовата подкрепа на организираните събития при посещението на Виктор
Шахтер и на ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017.
Отчета на УЕ се прие единодушно с корекцията по т.3.7.
По т.2 от дневния ред: Отчет на АЕ.
От името на АЕ докладва съдия Даниела Радева. Дискутира се въпроса за
обратните връчки, въз основа на които се води и статистика в ЦСМ.
Отново се
сподели проблема при събирането им- лично, по телефон, по мейл, вида на формуляра
и неговия обем. Предвид множеството въпроси относно този формуляр се взе решение
да се сформира група, включваща предишни и настоящи членове на АЕ, които да
предложат решения по проблемите. По темата се изказаха Рубина Минкова, Галя
Вълкова, Марияна Дублева, Евгени Георгиев.
Ирен Бекриева се изказа общо за докладите на УЕ и АЕ, като изрази мнение, че
предходната година за ЦСМ е била една от най- „силните” години, имала е
многообразна , и най- вече успешна дейност . Изрази благодарност на Симона Такова ,
като Председател на ЦСМ за това. Обърна внимание, че след като дейността на ЦСМ
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не е организирана в постоянни подкомисии, срещите между медиаторите са се
разредили значително. Зададе се въпроса дали организацията на дейността по работни
групи е по- добра , отколкото с постоянни подкомисии? Ирен сподели, че за повечето
дейности на ЦСМ медиаторите не са имали информация. Същото становище сподели и
Десислава Каменова- необходима е предварителан информация, за да нямат отчетите
на УЕ само уведомителен характер и медиаторите да не се чувстват изолирани от
дейността на УЕ. По темата се изказаха Симона Такова , Галя Вълкова , Еленя Яньова
и Евгени Георгиев. Взе се решение, като се сформира работна група за определена
дейност, информация за това да се изпрати до всички, които да преценят дали да се
включат в дейността.
Свилена Димитрова също зададе въпроса за организацията на дейността на ЦСМ
- дали да има постоянни подкомисии или да се работи с отделни работни групи. Ако се
реши отново да се организира дейността с постоянни подкомисии, следва да се
променят и Правилата на ЦСМ.
Отчетът на АЕ се прие единодушно. По предложение на АЕ бяха връчени
благодарствени грамоти на съдии от СРС и СГС, водещи по брой препратени дела за
съответния съд/отделение, в което съдията правораздава, и на медиатори, водещи по
брой часове проведени медиации и по брой медиации, приключили със спогодба.
По т. 3 от дневния ред: Избор на председател на ЦСМ.
Симона Такова предложи Комисията в състав Цветелина Фердинандова,
Мариана Дублева и Мариана Николова, която е била сформирана за номинациите за
Председател на ЦСМ да бъде и Комисия за извършване на избора. Предложението
беше прието единодушно.
От 5 номинации, единствено Свилена Димитрова е приела да бъде Председател
на ЦСМ, като предварително е изпратила концепцията си до всички членове,
включвайки и въпросник към членовете.
На събранието не беше издигната друга кандидатура.
Свилена Димитрова благодари за номинирането си и накратко представи пред
Комисията вижданията си за работа на ЦСМ. Открои 5 насоки на дейността, а именно :
1.
2.
3.
4.
5.

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМИ ЗА КАЧЕСТВО И ДОБРИ ПРАКТИКИ В
ЦСМ
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОСТАНАЛИТЕ СЪДЕБНИ ЦЕНТРОВЕ И СЪЗДАВАНЕ НА
ЦСМ ПЕРНИК
РАЗВИТИЕ НА РАБОТАТА С МЕДИАТОРИ, СЪДИИ И АДВОКАТИ – СРЕЩИ И
ОБУЧЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУЦИИТЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА
ПОЛИТИКА ЗА МЕДИАЦИЯТА
УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЦСМ И МАРКЕТИНГОВА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

След дискусия се проведе тайно гласуване. От името на изборната Комисия
докладва Цвети Фердинандова, а именно:
Свилена Димитрова беше избрана за Председател на ЦСМ с 30 гласа за, 2
въздържали се и 5 против.
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По т.4 от дневния ред: Приемане на основните насоки за развитие на ЦСМ
за периода м. април 2018 г. – м. март 2019 г.
ОС прие единодушно предложените от Свилена Димитрова 5 основни насоки за
дейността на ЦСМ през следващата година. Бяха направени списъци, в които всеки от
присъстващите се записа в предпочитаната от него насока за работа.
По т.5 от дневния ред: Избор на заместник-председатели на ЦСМ.
Членовете на ЦСМ от всяка насока избраха свой председател, който беше
предложен от Свилена Димитрова за зам. председател на ЦСМ.
ОС единодушно гласува избора на зам. председатели на ЦСМ, както следва:
Цветелина Фердинандова, Цветелина Кържева-Гачева, Даниела Радева, Симона
Такова, Габриела Димитрова.
По т.6 от дневния ред. Избор на АЕ.
Изказаха се съдия Галя Вълкова, Евгени Георгиев, Цветелина Кържева, Рубина
Минкова.
Ирен Бекриева предложи за член на комисията на АЕ Елена Яньова. След
проведено гласуване за членовете от медиаторската квота бяха преброени следните
гласове:
За Миряна Калчева- 25 гласа, за Елена Яньова- 11 гласа, за Снежина Джакерска
– 28 гласа.
ОС избра АЕ в следния състав:
Миряна Калчева, Снежина Джакерска, съдия Мая Михайлова и съдебния
координатор /член по право/. След разговори със съдиите, членове на ЦСМ,
допълнително ще бъде посочен още един член от съдийската квота.
По т.7 от дневния ред. Други.
7.1. Беше обсъдена организацията на семинара в база Лозенец на 21-22. 04.
7.2. Симона Такова информира за получения неофициален отговор от ВСС на
внесеното искане за откриване на втора бройка „деловодител-медиация“ в СРС за
нуждите на ЦСМ и предложи да бъде проучена и обсъдена възможността за допълване
на Националната
класификация на професиите и длъжностите с нова длъжност
„съдебен координатор“. Предложението си Симона аргументира с обстоятелството, че
този въпрос е актуален не само за ЦСМ към СРС и СГС, но и за другите съдебни
центрове за медиация в страната.
Водил протокола: _________________________
Евгения Димова
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