
Протокол 5  
на Комисията на ЦСМ от 13.01.2015 г. 

 
На 13.01.2015 г. от 17, 30 часа в Центъра по спогодби и медиация се проведе заседание 
на Комисията при следния дневен ред: 

1. Визия  НА Управителния екип за отбелязване на 5-годишнината на ЦСМ. 
2. Определяне на дата за отчетно-изборното заседание на Комисията. 
3. Други. 

 
Заседанието започна в 17,45 часа при спадащ кворум. На заседанието присъстваха: 

1. ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА  
2. ЕВГЕНИЯ ДИМОВА 
3. КЕРАЧКА МИХАЕЛ 
4. МАРИАНА ДУБЛЕВА 
5. МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
6. МИРЯНА КАЛЧЕВА 
7. БОЯНКА КОРНАЖЕВА 
8. ДЕСИСЛАВА ИСАЕВА 
9. ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ 
Участие взеха още: 

СОФИЯ КОЛЕВА 
ЕЛИЗА НИКОЛОВА 
ЛЪЧЕЗАР НАСВАДИ 
Неприсъствали поради уважителни причини:  

1. АЛБЕНА ПЕНОВА 
2. ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ЯНЬОВА 
3. СИМОНА  ТАКОВА 
4. АТАНАС НИКОЛОВ 
5. АЛБЕНА КОМИТОВА 
6. ГАЛЯ ВЪЛКОВА  

 Неприсъствали: 
 

1. ЕЛЕНА  ЕВТИМОВА 
2. ИРЕН БЕКРИЕВА  
3. КАТИНА КЛЯВКОВА 
4. КАРЛО ЛУКАНОВ 
5. ЯНА ГУНЧЕВА  
6. РУБИНА МИНКОВА 
7. ВИКТОР СИРАКОВ 
8. ДЕСИСЛАВА КАМЕНОВА 
9. ДИНЕЛА ВЕЛКОВА 
10. ТАТЯНА МИНЕВА 
11. ЛИЛЯНА ТАКОВА 

 
По първа точка от дневния ред Милена Гунчева представи визията на УЕ за 
отбелязване на 5-годишнината от създаването на ЦСМ. 
Управителният екип предлага дейността на ЦСМ през цялата 2015 година да фокусира 
вниманието върху тази годишнина. Да се работи в три основни сфери: 

1. Повишаване на броя проведени медиации и броя на подписаните спогодби. 
За целта: 



- Вътрешноорганизационна дейност свързана с обучения за медиатори и съдии; 
семинари за обсъждане на добри практики; общи работни срещи на съдии и 
медиатори; представително събитие, което да даде ретроспекция на дейността за 
5-те години и да очертае възможности за развитие и др. 

2. Популяризиране на ЦСМ и медиацията като цяло: 
- Конференция с целева група медиаторски организации; 
- Седмица на отворените врати; 
- Публични лекции в университети; 
- Сътрудничество със средни училища – организиране на ролеви игри;  
- Седмица на медиацията; 
- Публикации и включвания в различни радио- и телевизионни предавания. 
3. Работа за законодателни промени във връзка с утвърждаване на медиацията. 
- Създаване на законопроект; 
- Комуникация с организации, държавни администрации, органи на съдебната 

власт  и парламентарни комисии. 
УЕ отправя тази визия за дейността през 2015 година към УЕ и Комисията, които ще 
бъдат избрани, за да помогне за изготвяне на годишния план за 2015 година. 
По втора точка се обсъдиха различни дати за отчетно-изборното заседание. Поради 
заетост на координатора  г-н Лъчезар Насвади на 03 и 10 февруари, беше взето решение 
отчетно изборното заседание на Комисията да се проведе на 17.02.2015 г. в 73 зала на 
Съдебната палата от 16,30 часа. 
По трета точка - Други: 

1. Лъчезар Насвади представи статистическите резултати за работата  на ЦСМ през 
2014 година.   

2. Всички бяха уведомени за провеждането на конференция „Правото на детето на 
лични контакти и с двамата родители. Родителски конфликти.”, която се 
провежда на 20.01.2015 г. , организирана от Държавната агенция за закрила на 
детето. Желаещите да се включат в нея са Керачка Михаел, Деси Исаева, 
Евгения Димова, Евгения Нанчева и Боянка Корнажева. 

3. Съдия Евгени Георгиев постави въпроса за медиациите с акцент делби. Направи 
предложение да има специализирани медиатори в тази област с определена 
професионална квалификация или практическа насоченост. Не се взе такова 
решение. Медиатори в ЦСМ могат да работят по всички видове спорове. 

4. Комисията се запозна с новата брошура. На ЦСМ, изработена по проекта 
Крайова. Милена Гунчева направи предложение определен брой  да бъдат 
отпечатани, като на гърба на брошурата да се намали информацията за проекта и 
да се постави информация за 5-годишнината на Центъра(за да се ползват през 
2015г), а всички останали (тиражът е 80 000 бройки), за да бъдат актуални дълго 
време, на същото място да представят мнения на медиатори и хора, които 
ползват тази услуга  за медиацията. 

Следващото заседание на КЦСМ ще се състои на 17.02.2015 г. от 16:30 в Съдебната 
палата, зала 73 

ДНЕВЕН РЕД: 
    

1. Отчет за дейността през 2014 г. 
2. Формиране на Новата Комисия. 
3. Избор на председател на ЦСМ. 
4. Формиране на подкомисиите. 

                                                            Водила протокола: 
                        (Милена Гунчева) 



 
 

Протокол  
на Управителния екип на ЦСМ от 08.01.2015 г. 

На 08.01.2015 г. се проведе заседание на Управителния екип Комисията при следния 
дневен ред: 

1. Организиране на заседанието на Комисията. 

2. Обсъждане на резултатите от работата по предложенията за задължителна 
медиация и за сътрудничеството ни с г- Шахтер. 

В обсъждането участваха: 
МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 
КЕРАЧКА МИХАЕЛ 
 
По първа точка се взе решение да се подготви визия за отбелязването на 5-
годишнината, а не план. Планът ще бъде съставен от УЕ, който ще бъде избран през 
февруари и ще работи през 2015 г. 
По втора точка се взе решение да се проведат няколко работни срещи- със съдия 
Лалов и с експерти от министерство на правосъдието. 
Следваща работна среща на 19.01.2014 г. от 12, 00 часа в ЦСМ. 

 
 

Протокол  
на Управителния екип на ЦСМ от 20.01.2015 г. 

На 20.01.2015 г. се проведе среща на Управителния екип и председателя на СРС г-н 
Лалов при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на резултатите от работата по предложенията за задължителна 
медиация и за сътрудничеството ни с г- Шахтер и предстоящата среща във 
ВСС. 

2. Обсъждане преместването в новата сграда на СРС и възможностите за 
развитие на ЦСМ, която тя ни дава. 

В обсъждането участваха: 
МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 
КЕРАЧКА МИХАЕЛ 
АТАНАС НИКОЛОВ 
Съдия Лалов подкрепя съдиите и медиаторите в ЦСМ, които работят за законодателни 
промени за задължителна медиация. Личното му становище е, че по брачни дела на 
семейства с деца има необходимост от задължителна медиация, за да бъдат защитети 
най-добре интересите на децата. Подкрепя Центъра в сътрудничеството му с ВСС и с 
фондацията на г-н Шахтер. Предлага за обучения и срещи на медиатори и съдии да се 
ползва добре оборудваната зала, която е за 45 души на 5-тия етаж в СРС. 
Преместването на ЦСМ в новата сграда ще стане през март. Деловодството на Центъра 
ще е на първия етаж при деловводствата на съда. Ще разполагаме с две зали за 
медиация на 5 етаж. 



 
Следваща работна среща на 13.02.2014 г. от 12, 00 часа в ЦСМ. 

 


