
Протокол 1  
на Комисията на ЦСМ от 02.09.2014 г. 

 
На 02.09.2014 г. от 17, 15 часа в Центъра по спогодби и медиация се проведе заседание 
на Комисията при следния дневен ред: 
1. Организиране на откриване на сезона. 
2. Организиране на седмица на медиацията. 
3. Предложения на анализиращия екип. 
4. Други. 
Заседанието започна в 17,30 часа при спадащ кворум. На заседанието присъстваха: 
 

1. ВИКТОР СИРАКОВ  
2. ЕЛЕНА КЪНЧЕВА ЕВТИМОВА  
3. ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА  
4. ЕВГЕНИЯ ДИМОВА 
5. ИРЕН БЕКРИЕВА  
6. ЯНА ГУНЧЕВА  
7. ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ  
8. КАРЛО ЛУКАНОВ 
9. БОЯНКА КОРНАЖЕВА 
10. МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
11. МИРЯНА КАЛЧЕВА 
12. РУБИНА МИНКОВА 
 
Участие взеха още: 
ЛЪЧЕЗАР НАСВАДИ 

 
Неприсъствали поради уважителни причини:  

1. АЛБЕНА ПЕНОВА 
2. ДЕСИСЛАВА КАМЕНОВА 
3. ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ЯНЬОВА  
4. КАТИНА КЛЯВКОВА 
5. КЕРАЧКА МИХАЕЛ 
6. МАРИАНА ДУБЛЕВА 
7. СИМОНА  ТАКОВА 
8. ГАЛЯ ВЪЛКОВА 
9. АТАНАС НИКОЛОВ 
10. АЛБЕНА КОМИТОВА 

 
Неприсъствали: 

1. ДИНЕЛА ВЕЛКОВА 
2. ТАТЯНА МИНЕВА 
3. ВАЛЕРИЯ ВАТЕВА 
4. ПЕТКО ТЕОДОСИЕВ 
5. ЛИЛЯНА ТАКОВА 
6. ДЕСИСЛАВА ИСАЕВА 

 
 
 



 
 
 
 
По първа точка от дневния ред се уточни, че ще се работи по традиционния начин: 
1. Изпращане на медиаторите писмо - покана за заявяване на участие в новия сезон до 
края на месец септември;  
2. Попълване на графика за работа в началото на месец октомври.  
 
По втора точка от дневния ред се прие: 

1. Седмицата на медиацията да се проведе в края на месец октомври. 
2.  Да се поканят всички медиаторски организации, с които си партнираме да 

проведат свои мероприятия популяризиращи медиацията в същия период от 
време /27-31.10.2014 г./ 

3. Организацията на седмицата на медиацията от страна на ЦСМ да се координира 
от подкомисията по Информацията и работната среща във връзка с тази дейност 
да се проведе на 16.09.2014 г. в 17 ч. Всички, които имат желание да се включат 
в организирането на седмицата на медиацията могат да се включат в работната 
група. 

 
По трета точка от дневния ред се обсъдиха  предложенията на Анализиращия екип 
свързани с графика –  
 
• Необходимо е да се реши от КЦСМ, дали е нужно всеки медиатор в Центъра да 
има минимум или оптимален брой медиации. Изказано бе предложение, което КЦСМ 
да разгледа, а именно най-препращащите състави изрично да бъдат помолени да 
насрочват медиации за графика на онези медиатори, които не са имали участие в 
медиация, през последната година. 
• Анализиращия екип счита, че е уместно да предложи на КЦСМ, минимума на 
дните/дежурства/ за медиации, които всеки медиатор (с изключение на новоприетите) 
трябва да заяви, да се увеличи от един на два дни годишно т.е. минимум 2 дни или 
максимум 4х ½ за всяка година. Така, ще се предоставят повече възможности на 
медиаторите да поемат нови случай. 
 
 
• След проведената дискусия не се реши за нужно всеки медиатор да има 
минимум или оптимален бр медиации. Ще се продължи да се работи, както до сега т.е. 
ще се дава шанс, чрез графика и имейли от координатора на всеки да се включи в 
предстоящи медиации.  
• По второто предложение се реши минимума,  за заявяване на  дежурства за 
медации в графика, да бъде увеличен  на два дни или 4х ½ за всяка календарна година.  
• В духа на горната дискусия гласувахме, координатора чрез ел. с-ма на ЦСМ да 
изпраща до всички медиатори, месечен отчет(статистика) за участието и проведените 
медиации на всички участници в ЦСМ.  
• В имейлите, с които координатора търси спешно медиатори да бъде добавен 
срок - deadline, в който желаещите да могат да се заявяват за участие.  
• Координатора да вписва името на деж. медиатор, в имейлите които изпраща до 
всички търсейки КО-медиатор. Има се в предвид случайте, когато има насрочена 
медиация, за ден в който съгласно графика има вече наличен медиатор и е нужен колега 
за КО.  



 
 
По четвърта точка от дневния ред бе представена и приета новата стажантка в ЦСМ – 
Цветелина Колева 
 
Следващото заседание на КЦСМ ще се състой на 7.10.2014г от 17:00 в ЦСМ 
    

1. Организиране на седмицата на медиацията. 
2.  
3. Информация от Анализиращия екип. 
4. Други. 

 
                                                            Водила протокола: 

                        (Милена Гунчева) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол 6  
на Управителния екип на ЦСМ от 16.09.2014 г. 

На16.09.2014 г. от 18,15  часа се проведе заседание на Управителния екип Комисията 
при следния дневен ред: 
1. Организиране на  седмица на медиацията. 
2. Прием на стажанти в ЦСМ. 



 
На заседанието присъстваха: 
АТАНАС НИКОЛОВ 
МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 
Отсъства, но  дал мнение по разглежданите въпроси: 
КЕРАЧКА МИХАЕЛ 
По първа точка се взеха следните  решения: 

- Да се инициират обръщения на председателите на СРС и СГС със съдиите по 
време на общите им събрания във връзка с организирането на седмицата на 
медиацията; 

- Да се подготви писмо до медиаторските организации за включване в седмицата 
на медиацията; 

- Да се проведе среща с представители на Българската търговско-промишлена 
палата във връзка с провеждането на семинара на тема „Препращане към 
медиация“ и обсъждане възможностите за финансиране на информационната 
дейност свързана с провеждането на седмицата на медиацията. 

По втора точка се взе решение: 
-  Да се проведе прием за стажанти в ЦСМ. 

 


