
ПРОТОКОЛ № 5 

от заседание на КОМИСИЯТА на ЦЕНТЪРА ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ, 

проведено на 25.10.2016 г. 

Присъствали на заседанието :  

1. Симона Такова 

2. Деси Исаева 

3. Евгения Димова 

4. Мариана Дублева 

5. Карло Луканов 

6. Свилена Димитрова 

7. Снежина Джакерска 

8. Елиза Николова 

9. Боянка Корнажева 

10. Деси Каменова 

11. Евгени Георгиев 

12. Светослав Стефанов 

13. Лилия Георгиева 

 

 

Отсъствали: 

1. Ангелина Иванова 

2. Любка Василева 

3. Мая Михайлова 

4. Валерия Братоева 

5. София Андреева 

6. Миряна Калчева 



 

  

Отсъствали поради уважителни причини: 

1. Цветелина Кържева 

2. Ирен Бекриева 

3. Даниела Радева 

4. Цветелина Костова 

5. Таня Йорданова 

6. Катина Клявакова 

7. Елена  Яньова 

8. Галя Вълкова 

 

 

Заседанието беше председателствано от Симона Такова.  

Прието беше протоколът от това заседание да се изготви от Евгения Димова. 

Всички материали за заседанието, включително протокол от заседанието  на  УЕ, както 

и отчет за дейността през периода – 04.10-25.10  са  предоставени предварително на 

всички членове на Комисията  по мейл от координатора Лъчезар Насвади. 

Подкомисиите не са имали заседание в отчетния период;  

Заседанието протече по следния предварително обявен ДНЕВЕН РЕД:  

1. Подготовка на „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2016 г“. 

- включване на членовете на ЦСМ в организацията и в събитията от „ДНИ НА 

МЕДИАЦИЯТА 2016 г“. 

- печатни материали и медийно отразяване 

- събиране на средства от членовете на ЦСМ и от спонсори за финансиране на 

мероприятието 

- информация от отговорниците за хода на подготовката 



 

2. Подготовка на експертна дискусия „Бъдещето на медиацията в България“ под 

патронажа на Омбудсмана на Република България. 

 

3. Подготовка на среща със съдии от  СРС относно участието им в пилотни проекти за 

системно препращане към медиация на определени видове дела /делбени; н.ч.х. и др./ 

 

4. Други 

- внасяне на предложения за актуализиране на Плана за дейността на ЦСМ 

- записвания за поръчка на визитки на членовете на ЦСМ 

- раздаване на баджове на медиаторите от ЦСМ 

 

По т.1 от дневния ред: Подготовка на „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2016 г“. 

1.1. Препращания 

До датата на заседанието има записани 5 медиатори за дежурства в СРС. -       

Съдиите Цветелина Кържева, и Даниела Радева са дали съгласие  медиатори да 

присъстват в съдебните заседания в дните, които съвпадат с Дните на медиацията 2016, 

както следва:  

Цветелина Кържева- 84 с-в- на 03.11.  

Даниела Радева -139 с-в – на 02.11. 

Ще се попитат и други съдии. 

Тъй като в графика на ЦСМ има и записани отпреди за тези дати медиации и може да се 

озовем в ситуация на липса на медиатори за трите дни, се взе решение да бъде 

изпратено писмо до всички медиатори за записване в графика и записване за дежурства 

на 2, 3 и 4-ти ноеври в СРС. Отговаря Лъчезар Насвади. 

 

1.2. Среща с учениците.  



             Марияна Дублева и Снежи Джакерска са поканили ученици от 3-то, 18-то и 64-

то училище, които ще дойдат на две групи от 15-20 човека, заедно с учителите си. 

Учениците  ще бъдат запознати с основните характеристики и принципи на 

процедурата, предимствата на медиацията при решаването на спорове и възможностите 

да бъде използвана в училище и ще участват в симулирана медиация. От страна на ЦСМ 

в срещите ще участват Марияна Дублева,, Снежи Джакерска, Светослав Стефанов, Деси 

Каменова, Влади Вълков. 

 

1.3. Среща със  студентите от УНСС и СУ. 

 В срещата ще участват Даниела Радева, Цветелина Кържева, Лъчезар Насвади, Свилена 

Димитрова и Елиза Николова, които ще запознаят студентите с работата на ЦСМ и 

приложението на медиацията на практика. Ще бъде проведен разговор със страни, 

участвали в реална медиация в ЦСМ и останали доволни от процедурата и резултата. За 

последното отговаря Снежи Джакерска. За организирането на студентите отговарят 

Елиза и Свилена. 

 

1.4 Среща със студентите, спечелили международното състезание по медиация. 

Очаква се студентите да споделят впечатления и опит за подготовката и участието си в 

състезанието, как и защо са спечелили, каква е била подготовката на другите 

състезатели, какво мислят за развитието на медиацията. Ще бъдат дискутирани 

трудностите и проблемите, пред които се изправят членовете на ЦСМ в работата си, 

възможните насоки и действия за популяризиране на медиацията и насърчаване на 

използването й в България. Модератори на срещата ще бъдат Свилена Николова и 

Светослав Стефанов  

 

1.5. Печатни материали и медийно отразяване. 

- поръчка на транспарант и визитки – отговарят Светослав Стефанов и Симона Такова 

- изготвяне на прессъобщение и медийно отразяване на база на разширена програма, 

която ще изготви Симона Такова. Отговарят Деси Исаева, Светослав Стефанов и Лилия 

Георгиева.  

Разширената програма ще бъде изпратена и до всички членове на ЦСМ за 

допълнителни записвания за участие в дежурствата и в събитията по нея. 

 

1.6.Закриване на ДНИТЕ с коктейл в кафето на СГС.  

Взе се решение да бъдат изпратени официални покани за участие в събитията от Дни на 

медиацията 2016 , включително и в заключителния коктейл  до председателите  и зам. 



председателите и пресаташетата на СРС и СГС.  Участниците от дискусията под 

патронажа на Омбудсмана ще бъдат поканени устно за коктейла, по време на 

дискусията,  а до всички съдии  ще бъде отправена покана чрез съобщение в  

информационната мрежа ( система)  на съдилищата. Отговарят Лъчезар Насвади, 

Симона Такова  и Свилена Димитрова.. 

Всички членове на ЦСМ  са поканени за всички събития с изключение на събитието 

под патронажа на омбудсмана, което се налага поради ограничения капацитет на  

залата , както вече беше обяснено в мейл от миналата седмица. 

По т. 2  от дневния ред:  Подготвяне и провеждане на експертна дискусия „Бъдещето на 

медиацията в България“ под патронажа на Омбудсмана на Република България.  

Симона Такова информира за въпросите, които ще се поставят на обсъждане, кръга на 

участниците и очакваните резултати. За подготовката, поканите и материалите за 

дискусията от ЦСМ отговарят Симона Такова и Свилена Димитрова.  

 По т.3 от дневния ред: Подготовка на среща със съдии от  СРС относно участието им в 

пилотни проекти за системно препращане към медиация на определени видове дела 

/делбени; н.ч.х. и др./ 

              Съобщено беше, че на 3.11. ще се проведе подготвителна/организационна 

среща   с ръководството на СРС. Отговаря Евгени Георгиев 

По т.4 от дневния ред:  Други: 

4.1. Беше взето решение до края на м.януари 2017 г. да се проведе среща на членовете 

на ЦСМ, на която Десислава Каменова да сподели наученото  и впечатленията си от 

посещението си в САЩ – Флорида  и развитието на медиацията там;  

4.2. Бяха раздадени баджовете на присъстващите медиатори 

4.3. Беше обявено и започна записването за поръчка на визитки на желаещите членове 

на ЦСМ по представения от Светослав Стефанов образец. Отговаря Лъчезар Насвади 

4.4. Продължи събирането на средства за подпомагане на провеждането на ДНИ НА 

МЕДИАЦИЯТА 2016  - по 5 лв. от членовете на ЦСМ.  Отговаря Лъчезар Насвади. 

ПАМБ и СЦРС дариха по 100 лв.,  за което им бе изказана благодарност. 

Беше взето решение следващото заседание на Комисията да се проведе на 07.12.2016. 

Дневният  ред ще бъде пратен допълнително седмица преди заседанието, заедно с 

материали към него.  

                                              Изготвили протокола: 

                                                                                                    Евгения Димова 

                                                                                                    Симона такова 


