
Протокол 7  
на Комисията на ЦСМ от 05.07.2014 г. 

 
На 05.07.2014 г. от 11 часа Комисията на  Центъра по спогодби и медиация проведе 
изнесено заседание (в Борисовата градина – Колодрума) при следния дневен ред: 

1. Предложение на ПСК. 
2. Избиране на лого на ЦСМ при СРС и СГС. 
3. Други. 

Заседанието започна в 11,30 часа при спадащ кворум. На заседанието присъстваха: 
 

1. ЕВГЕНИЯ  НАНЧЕВА  
2. КЕРАЧКА БЕДРОС МИХАЕЛ   
3. ЯНА ГУНЧЕВА  
4. КАРЛО  ЛУКАНОВ  
5. МИЛЕНА ГУНЧЕВА  
6. ВАЛЕРИЯ ВАТЕВА   
7. ТАТЯНА МИНЕВА   
8. КАТИНА КЛЯВКОВА  
9. БОЯНКА КОРНАЖЕВА 
10.ДИНЕЛА ВЕЛКОВА  
11.ДЕСИСЛАВА КАМЕНОВА  
12.ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ 
 
 

Участие взеха още: 
 
Методи Лалов – председател на СРС; 
Десислава Джарова – съдия в СРС; 
Геновева Николаева – съдия в СГС; 
Петър Савчев – съдия в СРС; 
Красимира Проданова – съдия в СРС; 
Таня Орешарова – съдия в СГС; 
София  Петрова - медиатор в ЦСМ; 
Борислава Николова – медиатор в ЦСМ; 
Красимир Ташев – медиатор в ЦСМ; 
………………….. – медиатор в ЦСМ. 

 
Неприсъствали поради уважителни причини:  

 
13.ДЕСИСЛАВА ИСАЕВА – лично ангажирана 
14. ГАЛЯ  ВЪЛКОВА - лично ангажирана 
15.МАРИАНА ДУБЛЕВА – лично ангажирана 
16.АЛБЕНА КОМИТОВА – служебно  ангажирана 
17.РУБИНА МИНКОВА – служебно  ангажирана 
18.ИРЕН  БЕКРИЕВА - лично ангажирана 
19.ЕЛЕНА КЪНЧЕВА  ЕВТИМОВА– лично  ангажирана  
20.ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА  ЯНЬОВА – лично ангажирана 
21.АЛБЕНА ПЕНОВА – лично ангажирана  

 



 
Неприсъствали: 

22.ВИКТОР СИРАКОВ   
23.АТАНАС НИКОЛОВ 
24.  ПЕТКО  ТЕОДОСИЕВ 
25. ЛИЛЯНА ТАКОВА 
26. СИМОНА ДРАГОМИРОВА ТАКОВА 
27. МИРЯНА КАЛЧЕВА  
28. ЕВГЕНИЯ  ДИМОВА  

 
 
 
По първа точка от дневния ред Евгения Нанчева направи предложенията на 
подкомисията по стандартизация и качество за   промяна в правилата за годишен 
анализ и в правилата за записване в графика за медиация.  
 
Комисията прие следните промени: 
 
В ПРАВИЛАТА ЗА ГОДИШЕН АНАЛИЗ: 
 
10.9. Процедура при годишен анализ на дейността 
10.9.1. Събирането и обработката на информацията по чл.14 се извършва от 
Анализиращия екип до 30 януари всяка година със съдействието на стажантите към 
програмата. 
Предложение: т.10.9.2. и т.10.9.3. - отпадат. 
 
В ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ В ГРАФИКА ЗА МЕДИАЦИЯ: 

• Едноседмичен срок за записване в графика за провеждане на медиация; 
• След изтичане на срока и превишаване на лимита по т.6.3.3. координаторът 

изтрива заявените участия за провеждане на медиация; 
• След изтичане на едноседмичния срок медиаторите имат възможност да се 

записват отново; 
• Медиаторите, които са имали по-малко от две медиации на сезон се уведомяват 

от координатора приоритетно за насрочени извън графика медиации, освен в 
случайте на спешна нужда от медиатор; 

• Във връзка с т.4. от Стандартите за провеждане на комедиация в Центъра е 
препоръчително медиаторите, които искат да работят с конкретен партнъор да 
се записват заедно; 

 
 
 
По втора точка Милена Гунчева предложи в избора на лого да участват всички 
присъстващи на заседанието съдии и медиатори и това предложение се прие 
единодушно.  
Прие се процедура да се направят две гласувания. При първото гласуване всеки избира 
едно от направените 11 предложения за лого, а при второто гласуване да се избира от 
първите три варианта събрали най-много гласове. 

 



1.                 2.               3.                4.          
 
 

    5.               6.                     7.                   8.  
 

 

 9.                     10.       11.  
 

 
След първото гласуване 1-ви и 5-ти вариант  и  2-ри и 7-ми вариант събраха еднакъв 
брой гласове. Затова тези четири варианта на лого бяха предложени за повторното 
гласуване. 
При повторното гласуване за лого на ЦСМ бе избран вариант 7 
 

 
 
 
По трета точка Други Милена Гунчева направи кратко представяне на дейността на 
ЦСМ през изминалия сезон, благодари на членовете на Центъра и неговите 
съмишленици за добрата работа и подкрепата. 
 
 
Дата и дневният ред на следващото заседание на КЦСМ ще се обяви своевременно 
през есента.     
 

                                                            Водила протокола: 
                        (Милена Гунчева) 


