
Протокол 4  
на Комисията на ЦСМ от 13.05.2014 г. 

 
На 13.05.2014 г. от 17 часа в Центъра по спогодби и медиация се проведе заседание на 
Комисията при следния дневен ред: 
1. Предложение за промени в правилата за работа в ЦСМ, които ще 
доведат до по-голяма оперативност на Комисията и са свързани с 
регламентирането дейността на Центъра. 
2. Представяне на информация от Анализиращия екип. 
3. Други. 
Заседанието започна в 17,15 часа при спадащ кворум. На заседанието присъстваха: 
 

1. АЛБЕНА ПЕНОВА 
2. ВИКТОР СИРАКОВ  
3. ДЕСИСЛАВА КАМЕНОВА  
4. ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ЯНЬОВА  
5. ЕЛЕНА КЪНЧЕВА ЕВТИМОВА  
6. ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА  
7. ЕВГЕНИЯ ДИМОВА 
8. ИРЕН БЕКРИЕВА  
9. ЯНА ГУНЧЕВА  
10. ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ  
11. КАРЛО ЛУКАНОВ 

      12.  СИМОНА ДРАГОМИРОВА ТАКОВА 
      13. ГАЛЯ ВЪЛКОВА 
      14. БОЯНКА КОРНАЖЕВА  
      15. МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
      16. ВАЛЕРИЯ ВАТЕВА  
      17. АЛБЕНА КОМИТОВА  
      18. МИРЯНА КАЛЧЕВА  
      19.  ДЕСИСЛАВА ИСАЕВА 

20.СНЕЖИНА ДЖАКЕРСКА 
21ЛЪЧЕЗАР НАСВАДИ 

 
Неприсъствали поради уважителни причини:  
 
ДИНЕЛА ВЕЛКОВА 
КЕРАЧКА МИХАЕЛ 
ТАТЯНА МИНЕВА 
РУБИНА МИНКОВА 
МАРИАНА ДУБЛЕВА 
 
Неприсъствали: 
КАТИНА КЛЯВКОВА 
АТАНАС НИКОЛОВ 
ПЕТКО ТЕОДОСИЕВ 
ЛИЛЯНА ТАКОВА 
 
 



Симона Такова постави няколко въпроса в началото на заседанието на Комисията: 
• Необходимост от преработка на брошурата на ЦСМ; 
• Отразяване на събитията организирани в Центъра и от Центъра в сайта на СРС и 

във Фейсбук-страницата на ЦСМ; 
• Липсата на обратна връзка от страна на съдиите за резултатите от проведените 

медиации. 
Милена Гунчева даде отговор на някои от въпросите. Брошурите ще бъдат 
преработени веднага, след приемането на промените в правилата, тъй като ще има нови 
официални наименования. За печата се очаква финансиране от СГС. Проблемите за 
обратната връзка са били предмет на работната среща между медиатори и съдии през 
април. Има идеи, които се прилагат веднага – засилване ролята на координатора, има и 
такива, които трябва още да се обсъдят и да се търсят варианти за реализирането им.  
Предложението на Галя Вълкова по този въпрос е за по-активно включване на 
стажантите в този процес. 
 
По първа точка от дневния ред Симона Такова прочете предложението на ПСК за 
промени в правилата. 
 
С.Джакерска се изказа по броя на заседанията на Комисията. Нейното мнение е, че ако 
се намалят броя на заседанията на Комисията на 1 на два месеца, тогава е добре през 
месец (по време на липсващото заседание) да се провежда обмяна на опит и това да се 
включи в плановете на подкомисиите. 
Лъчезар Насвади предложи точка 5.2.2 б – да отпадне. 

 5.2.2. Изисквания към медиаторите, които желаят да участват в Програмата.                                
Медиаторите, желаещи да работят в ЦСМ , следва да: 
а. са вписани в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието; 
б. имат професионален опит в областта на разрешаването на 
конфликти; 

Галя Вълкова предложи подточка „б” да се изнесе след подточка „в” и да се запише, 
че професионалния опит е предимство. 
 За отпадане на изискването за професионален опит се изказаха Албена Комитова, 
Евгения Димова. 
Евгени Георгиев изрази мнение, че трябва да има изискване за опит с разрешаване на 
конфликти, но той може и да не е документиран. 
Лъчезар уточни предложението си и то се прие – в текста да остане : 

б. имат опит в областта на разрешаването на конфликти; 
 
Евгени Георгиев изрази несъгласие с част от промените и направи няколко 
предложения: 

• По точка 4.6.2: 
4.6.2. Председателят и заместник председателите на ЦСМ и председателите на 

подкомисиите /ако те не са заместник председатели/ могат да бъдат освободени предсрочно, 
ако системно не изпълняват правомощията си. Инициативата за това принадлежи на една 
трета от членовете на Комисията.Предложението за освобождаване се счита за прието, ако за 
него гласуват повече от половината от присъстващите членове на Комисията. 
 Освобождаването да бъде с мнозинство от 2/3, тъй като текста в 

3.5.1. Решенията на Комисията се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите на 
заседанието членове.  
е регламентирал вземане на решения в Комисията с такова мнозинство. 
Предложението се прие. 
По точка 4.4.4 



4.4.4. Решенията на УЕ се вземат с мнозинство 2/3 от членовете му. 
Предлага за по-добра отчетност, от заседанията на УЕ да се водят протоколи и те също 
да се качат на сайта на съда. 
Предложението се прие. 
По точка 3.4.3 

3.4.1. В периода между редовните заседания всички членове на Комисията получават 
ежемесечно  информация по електронна поща за дейностите, които се изпълняват по 
подкомисии и за всички събития, които предстоят. 
Предлага да се допълни, че всички ще получават по електронната поща и протоколите 
от заседанията на Управителния екип. 
Предложението се прие. 
По точка 3.4.1. 

3.4.1. Заседанията на комисията се провеждат по правило веднъж на два месеца  в 
предварително определен ден и час или по решение на Комисията. Комисията може да 
се свиква извънредно от председателя или заместник-председателите, включително по 
предложение на поне 3 от членовете й, най-малко 1 седмица преди датата на 
провеждане, с обявен дневен ред, дата и място, по електронна поща. 

Предложението е да се запазят ежемесечните заседания на Комисията, защото те са 
единствения форум, където хората се срещат и общуват. Статистиката показвала, че 
посещаемостта на заседанията на Комисията тази година била значителна и това било 
индикатор за голям интерес и за включването на новите медиатори в дейността. 
Възможно е това да е, защото за пръв път медиатор е председател на ЦСМ. 
Включването в заседанието на Комисията били единствената реална възможност хората 
да участват в ръководството, да изказват становището си и да вземат решения за 
документите и дейността на Центъра. 
Постави въпросът и за номерацията, която е сложена на Преамбюла на Правилата. 
 
По това предложение отношение взеха: 
Албена Комитова: Заседанията на Комисията трябва да бъдат веднъж на 2 месеца. 
Вече 5 години се правят правила и продължаваме да пишем.  
Валерия Ватева: Това не е началото на дейността на Центъра, така, че вече не е 
необходимо  всички непрекъснато да се събират. Освен това времето за събиране е 
много неудобно, особено за съдиите. По-добре тези заседания да се провеждат през 
работно време.Натовареността на съдиите е прекалено голяма и те нямат възможност 
да отделят прекалено много от свободното си време, което и без това не им достига. 
Галя Вълкова:Правилата водят до структуриране на дейността. Актуализират се, 
защото отразяват промените, които на практика се случват. Поставя въпроса за броя на 
хората в различните подкомисии и за дейността, която се върши в подкомисиите. В 
ПСК са се записали 18 човека, а в другите по 5-6.  Събират ли се? Каква е дейността 
им? Центърът има нужда от засилена комуникация, както вътре в него, така и с медии, 
институции. Тази подкомисия би трябвало да се събира поне 2 пъти на месец. 
Деси Каменова: Подкомисията по Информация реши да се организират виртуални 
срещи. Проведохме представяния на програмата пред стажанти в СГС. Разбира се, 
личния контакт е важен, за да се организира по-добре дейността. 
Елена Яньова: Аз не забелязвам в заседанията на Комисията да са се включили новите 
медиатори. Пак сме си същите хора. 
Снежана Джакерска: Трябва да бъдем по-близо до хората. Добре ще е дежурствата да 
се дават в двата съда – СРС и СГС. Медиаторите да бъдат на места, където да могат да 
дават информация. Като цяло е необходимо да се срещаме повече и да се виждаме поне 
един път месечно. 



Симона Такова: Предложение да има и отворени заседания на Комисията в 
подходящо за съдиите време. 
Албена Пенова: Събираме се доброволно, защото искаме да направим нещо хубаво, 
влагаме много време и нерви. А в също се вглеждаме в точки и подточки. Нима 
събирането на Комисията, независимо един път или два пъти месечно е равнозначно на 
общуване? Имаме нужда от нещо повече от заседания. 
Снежана Джакерска: Ако всички си бяха прочели предварително материалите нямаше 
да се бавим толкова по време на заседанията.Тогава направо щяхме да гласуваме. 
Албена Комитова: Какво толкова важно решаваме? Броя на заседанията на 
Комисията? Не са ли по-важни отношенията, професионализма, идеята и работата, 
която ни е събрала? 
Милена Гунчева: Идеята на заседанията на Комисията е да се приеме работата 
свършена в подкомисиите. В подкомисиите хората влагат много енергия и време, за да 
върви добре работата на Центъра. Прекалено честото събиране на Комисията и 
желанието на тези, които не са били достатъчно активни в работата на подкомисиите да 
изявят себе си, като критикуват, подхвърлят идеи, които са далеч от обсъжданата тема, 
водят до обезсмисляне на труда на тези, които са били най-активни, натрупва се умора, 
апатия и дори негативна емоция от обезценяването на труда им. Темпото, с което се 
работи и обективната невъзможност непрекъснато да се вземат стратегически решения 
са обективна предпоставка заседанията на Комисията да са веднъж на два месеца. За да 
формираме работещ екип имаме нужда не от скучни заседания, а от професионални и 
неформални срещи.  
Евгени Георгиев: Още веднъж настоява ежемесечните заседания на Комисията да се 
запазят, защото те са опора на Центъра. 
 
Промените в частта за свикване на заседания на Комисията се подложи на гласуване. 
 
От присъстващите членове на Комисията в гласуването не участва Валерия Ватева, 
тъй като поради заетост напусна заседанието по-рано и не посочи предпочитанията си 
за броя заседания. 
 
От присъстващите 19 члена на Комисията, за предложението комисията да се свиква 
веднъж на 2 месеца гласуваха 12 човека. 
Против бяха 6 човека. 
Имаше един въздържал се. 
 
По изричното настояване на Евгени Георгиев, с твърдението, че 2/3 от присъстващите 
са 12,66 човека и с острата му реакция срещу възможността за прегласуване, поради 
желанието на Десислава Исаева да се включи в гласуване, защото се е въздържала от 
гласуване първия път, Комисията не прие промяната за свикване на заседания на 
Комисията веднъж на два месеца. 
 
Симона Такова представя актуализация на формулярите.  Предлага формуляри 10-01 и 
13-01 да отпаднат, тъй като вече не отразяват обективните дейности в Центъра. 
Приема се. 
Лъчезар Насвади предлага формуляр 09-02 да отпадне. Информацията , който той 
представя, вече може да се получава електронно. 
Приема се. 
Галя Вълкова предлага годишен анализ 11.9 да отпадне. 
Лъчезар Насвади: Прави се годишен анализ. 



Формулярът остава. 
 
По трета точка Други отношение взеха: 
Евгения Нанчева с покана към всички да се включат в дискусията свързана с 
обсъждане на стандарти за провеждане на комедиация в Центъра. Заседанието на ПСК 
ще е на 20.05.2014 г. от 17 часа в сградата на Центъра. 
Евгени Георгиев обяви: 
- направения избор за участници в международните семинари по проекта Крайова; 
-програма за срещи с Виктор Шахтер на 7,8,9 юли. 
Галя Вълкова: На 28 юни в сградата на НИП ще се проведе работна среща на 
медиатори със съдия Милен Василев на тема „Делби”.  
Всеки, който има подписани спогодби по делби и те не са предадени на координатора, 
но иска обратна връзка за резултатът от медиацията, след като споразумението е било 
представено в съда трябва да представят на координатора подписаните споразумения. 
 
Следващото заседание на КЦСМ ще се състой на 3.06.2014г от 17:00 в ЦСМ 
    

1. Представяне на информация от Анализиращия екип. 
2. Отчет на работата на подкомисиите. 
3. Други. 

 
                                                            Водила протокола: 

                        (Милена Гунчева) 
 
 
 

Протокол 1  
на Управителния екип на ЦСМ от 19.05.2014 г. 

На 19.05.2014 г. от 17, 45  часа в Центъра по спогодби и медиация се проведе заседание 
на Управителния екип Комисията при следния дневен ред: 
1. Политика на УЕ. 
2. Основни цели в дейността на УЕ. 
3.  Сфери на управленска дейност. 
4.Определяне на ясни отговорности при управленската дейност на ЦСМ. 
5.Планиране на дейността и работните срещи на УЕ. 
Заседанието започна в 17,15 часа при спадащ кворум. На заседанието присъстваха: 
МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 
КЕРАЧКА МИХАЕЛ 
Поради служебна ангажираност отсъства: 
АТАНАС НИКОЛОВ – изпраща писмено становище по всички въпроси 
 
Създаването на Управителния екип на ЦСМ към СРС и СГС, утвърдено с решение на 
Комисията от 13.05.2014 година дава възможност за сериозна реорганизация в 
организационната и управленската дейност на Центъра.  
Взети решения: 

І. Политика на Управителния екип: 
Ефективно управление на ЦСМ, чрез формиране на екип с възможност за пълен 
информационен достъп, реално поемане на управленски функции от всеки от членовете 



на екипа, пълно споделяне на отговорностите и на възможностите за контрол върху 
дейността на Центъра. 

ІІ. Основни цели: 
1. Нормално функциониране на ЦСМ, при възможност за взаимозаменяемост на 

хората, които ръководят. Всеки един от екипа да бъде подготвен да реагира 

адекватно при всякакви ситуации на базата на актуални знания за бюджета, 

членския състав, резултатите  на Центъра и за извършваните дейности. 

2. Всеки да е ангажиран с организиране и контрол на дейности; 
3. Контролът да е селективен и реактивен. 

Да се работи в насока в бъдеще контролът да е предимно селективен, т.с.преди 
влошаване на ситуацията при работа по различни дейности; 
Да може адекватно да се прилага и реактивен контрол, т.с. когато нещата в определена 
ситуация са се влошили. 
Всеки член на екипа да си направи собствен план на действие в сферите на управленска 
дейност, които ще поеме като си определи конкретни реалистични цели /да могат да се 
постигнат за конкретно определен период/; да си изберат приоритетна цел, за която да е 
препоръчително да е най-слабата страна в обсега на дейност, която се нуждае от най-
бърза промяна. 
 

ІІІ. Сфери на управленска дейност на УЕ и отговорностите, които поема всеки 
един от членовете на УЕ: 

 
1. Отговорност и отчетност. 

• Отговорността за управлението и отчетността в ЦСМ към СРС и СГС е обща за 

УЕ, като на първо място отговорността е за председателя, а след това на 

всички зам.председателите по обсег на разпределени дейности. 

 
2. Компететност, обучения, екипност. Релизиране на връзка със съдии 

/препращания/, професионално общуване, организиране на участия в общи 

мероприятия мероприятия/културни, спортни и др., които не е 

задължително да са организиране от Центъра/ . 

• Споделена отговорност на председателя на Брачна подкомисия и 

председателя на ЦСМ. 

 
3. Документация. Създаване и внедряване в действие на правила, формуляри, 

проследяване на отчетни документи. Проследяване на ефективността на 
ползваните формуляри. Контрол във всички възможни сфери на използване 
на документация в Центъра.  

• Споделена отговорност на председателя на ПСК и председателя на ЦСМ. 

 

4. Комуникация. Вътрешна:между медиатори , между съдии, между съдии и 
медиатори. Външна: ЦСМ и други медиаторски организации; ЦСМ с 
институции и медии; ЦСМ и граждани.  

• Споделена отговорност на председателя на подкомисията по информация и 

председателя на ЦСМ. 

 

 
ІV. Планиране на работните срещи и дейностите. 

 



Обща среща веднъж в месеца – втория понеделник от всеки месец или определена 
според възможностите на всеки от екипа.  
Всеки планира сферата на  дейност, за която отговаря и споделя текущите си задачи с 
останалата част от екипа за нови идеи и подкрепа при необходимост. 
 
Следваща работна среща на 09.06.2014 г. от 17,45 часа в сградата на ЦСМ. 

 


