
ПРОТОКОЛ  

От заседание на Комисията на Центъра за спогодби и медиация при СРС 

и СГС 

  

Днес,  07.12.2016г. се проведе заседание на Комисията на Центъра за спогодби и медиация 

при СРС и СГС. Заседанието беше обявено като открито и на него, освен членовете на 

Комисията, бяха поканени и всички членове на ЦСМ. 

На заседанието присъстваха: 

1.Симона Такова 

2. Евгения Нанчева 

3. Любка Василева 

4. Марияна Дублева 

5. Свилена Димитрова 

6. Снежина Джакерска 

7. Лъчезар Насвади 

8. Боянка Корнажева 

9.Десислава Исаева 

10. Динела Велкова 

11.Карло Луканов 

12. Таня Йорданова 

13. Богдана Ваташка 

14. Цветелина Кържева 

15. Цветелина Костова 

16. Галя Вълкова 

17. Даниела Радева 

Отсъствали членове на комисията: Лилия Георгиева, Ангелина Иванова, Мая Михайлова, 

Десислава Каменова, Евгени Георгиев,Евгения Димова, Елиза Николова, Валерия 

Братоева, София Андреева 



Отсъствали по уважителни причини:Елена Яньова, Ирен Бекриева,Катина Клявкова, 

Миряна Калчева, Светослав Стефанов 

Заседанието беше председателствано от Симона Такова. Материалите за заседанието, в т.ч. 

информация за дейността на управителния екип и подкомисиите за периода 25.10.- 

07.12.2016 г. са предоставени предварително на всички членове на Комисията по е-мейл. 

Заседанието се проведе при следния предварително обявен дневен ред: 

1.Информация за дейността на ЦСМ през периода 25.10.2016 – 07.12.2016 г.:  

1.1. Информация за проведените „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2016 г“. 

1.2. Информация за работата по пилотната програма за увеличаване на броя на 

препращанията към медиация в СРС. 

1.3. Информация за други събития. 

1.4. Информация за медийното и Интернет отразяване на дейността на ЦСМ. 

1.5. Информация за броя и резултати на проведените медиации в ЦСМ 

 

2. Предстоящи задачи по пилотната програма. 

 

3. Организиране и провеждане на обучение  относно спецификата на различни 

гражданскоправни спорове – вещни, облигационни, търговски, делбени и други. 

 

4. Организиране и провеждане на среща за споделяне на мнения и опит между 

медиаторите от ЦСМ. 

 

5. Организиране на Коледно тържество на членовете на ЦСМ. 

 

6. Изготвяне на окончателен проект на удостоверение за положен доброволен труд и 

натрупан медиаторски опит. Предприемане на официални постъпки пред НАП и др. 

компетентни органи за признаването на този труд като дарение и ползване на съответните 

данъчни облекчения. 

 

7. Финализиране на работата по внасяне на изменения и допълнения към Правилата за 

организацията и дейността на ЦСМ, с оглед приемането им на заседанието на КЦСМ през 

м.януари 2017 г. 

 

8. Други. 

 

Обсъждания и решения по същество: 

По т.1 от дневния ред: 

Беше изслушана информацията за дейността на ЦСМ през периода 25.10.2016 – 07.12.2016 

г., в т.число за събитията по време на проведените „Дни на медиацията 2016“, работата по 

пилотната програма, други събития, медийното отразяване и броя и резултатите от 

проведените медиации в центъра  и бяха приети следите решения: 



1.1.Комисията изказва благодарност за активното им участие в организацията и 

успешното провеждане на Дните на медиацията 2016г.  на: съдиите Цветелина 

Кържева, Влади Вълков, Даниела Радева, Галя Вълкова, на съдебния 

координатор Лъчезар Насвади и на медиаторите Светослав Стефанов, Деси 

Каменова, Деси Исаева, Милена Гунчева, Свилена Димитрова, Снежина Гергова, 

Елена Яньова, Ирен Бекриева, Мариана Дублева, Елиза Николова, Евгения 

Димова, Евгения Нанчева, както и на всички, дали дежурства и провели 

медиации през тези дни. 

1.2.Да бъде създадена работна група в състав: Лъчезар Насвади, Мариана Дублева, 

Снежина Джакерска, Цветелина Кържева и Цветелина Костова със задача да се 

анализира моментната натовареност в центъра и да се прецени колко нови медиатори 

са нужни, за да може да се осигури ресурс за поемане по-голям брой препращания към 

медиация /в порядъка на 250-300 препращания на година/. 

1.3. Да се актуализира списъка с медиатори към ЦСМ с изготвяне на предложение за 

отпадане на неактивните /без включване в графика или поети медиации, или участие по 

друг начин в работата на ЦСМ/. Обявавяне на съобщение за прием на документи за 

нови кандидат-медиатори в ЦСМ със срок на подаване на документите – 30.01.2017г. и 

събеседване с одобрените на база документи кандидати през февруари 2017г.  

1.4.Анализиращият екип да прегледа и анализира обратните връзки и медиаторските 

доклади от проведените през годината медиации, за да се установят евентуалните 

проблеми и причини за намаляване относителния брой на сключените спогодби. 

1.5. Във връзка с отчетената като успешна инициатива /проведена по времето на „ДНИ НА 

МЕДИАЦИЯТА 2016“ за осъществяване на медиация по препратени дела веднага след 

препращането им от зала и изразената готовност от няколко съдебни състава да 

допуснат присъствието на медиатор в заседанията по разглеждани от тях дела, който да 

може да поема веднага случаите, в които страните са се съгласили на медиация, се 

обсъди възможността за създаване на екип от медиатори от Центъра, който да е на 

разположение в сградата на съда в дните, в които съответните състави заседават и  да 

поема такива случаи. 

По т.2 от дневния ред: 

Беше отчетено, че до момента са проведени две срещи със съдиите-участници в 

пилотния проект, като предстои нова такава на 12.12.2016г. Целта е до края на м.март 

да се изчистят неясните моменти и проблеми по препращането, така че от март да 

започне ефективно препращане. 

Към момента вече е осъществено едно препращане на делбен спор. 

По т.3, 4 и 5 от дневния ред: 

Прие се решение за организиране на 17.12.2016 г. на: 

- от 10 часа на 17.12.2016 г.  - обучение на медиаторите от ЦСМ   по спецификата на 

вещни, облигационни, делбени и други дела. Обучението ще се води съдия Валерия 



Братоева. Съдебният координатор е разпратил на медиаторите от ЦСМ покани за 

обучението. 

- Непосредствено след обучението да се организира обмяна на опит и мнения между 

медиаторите – отговарят Светослав Стефанов и Адриана 

- От 14,30 ч. на 17.12.2016 г. - Коледно тържество на ЦСМ. Координаторът на ЦСМ 

да изпрати покана на всички членове. Светослав Стефанов да поеме организацията на 

резервацията и тържеството.  

По т.6 от дневния ред не бяха обсъждани предложения и приети решения. Разглеждането 

на въпроса ще стане в оперативен порядък 

По т.7 от дневния ред 

Обсъдено беше предложението на Управителния екип за одобряване на основни насоки за 

изменение на правилата, както и конкретните предложения на Управителния екип за 

насоки, а именно: 

1. По отношение на изборите и членството в ЦСМ: 

1.1. Регламентиране в Правилата на реда за номиниране и избор на новия 

председател и заместник-председателите на ЦСМ. 

1.2. Широко прилагане на електронното обсъждане и гласуване на 

поставените въпроси и решенията, вкл. на номинациите и изборите. 

1.3. Ограничаване на мандата на членовете на УЕ и АЕ до две 

последователни години. 

2. По отношение на структурата на ЦСМ и правилата за работа на 

управителните органи:  

2.1. Ангажиране на участието и гласуването на съдиите- членове само в 

заседания на Комисията по-въпроси от стратегически характер и/или засягащи 

работата със съда 

2.2.   Увеличаване на правомощията на УЕ за решаването на всички                  

оперативни   въпроси 

2.2. Премахване на постоянните подкомисии. Изпълнение на планираните 

дейности в работни групи, под ръководството на ресорния заместник-председател   

2.3. Регламентиране в Правилата на дейността и функциите на съдебния 

координатор; 

3.По отношение на контрола и отчетността. 

3.1.  Представяне на информация за работата на УЕ и на АЕ за всяко 

заседание на  Комисията. 

3.2. Представяне на отчет от председателя на УЕ и от председателя на  АЕ на 

годишното отчетно-изборно заседание на Комисията 

3.3. Промени в процедурата по прилагане на индивидуални мерки. 

3.4. Изключване на членовете на ЦСМ, които през отчетната година не са 

взели участие в медиации и/или в другите дейности на Центъра. 

3.5. Увеличаване на мандатността на медиаторите в ЦСМ на 2 години. 

Продължаване за следващ двегодишен мандат след представяне на писмено 

мотивирано заявление 



Обсъдени бяха и предложения за оптимизиране работата на центъра чрез 

премахване на комисията като орган на ЦСМ и създаване на нейно място на 

Общо събрание на всички членове на центъра. 

Приеха се следните решения: 

7.1. Създава се работна група в състав: Галя Вълкова, Лъчезар Насвади, Симона Такова, 

Ирен Бекриева, Мариана Дублева, Цветелина Кържева и Даниела Радева, която в срок до 

10.01.2017 год. да изготви проект за изменение в правилата, който да бъде внесен за 

одобрение на следващото заседание на Комисията. 

7.2. Следващото заседание на Комисията се насрочва за 18.01.2017 г., като в дневния ред  

му ред ще бъде включена точка за приемането на изменения в правилата за работа на 

ЦСМ. Дневният ред и материалите по него да бъдат изпратени предварително на 

членовете на комисията. 

7.3. Отчетно – изборното събрание  на  ЦСМ да се насрочи за 22.02.2017 г. 

По т.8 Други 

8.1.Решено беше да продължи програмата за работа с деца от училищата, да бъдат 

проведени информационно обучителни срещи, игри,  състезания – отговарят Мариана 

Дублева, Снежина Джакерска 

8.2. През м. януяри 2017 г. да бъде проведена среща-дискусия на медиатори и съдии от 

ЦСМ  със студенти от СУ – отговаря Свилена Димитрова 

8.3. През м.януари да бъде проведена среща за обсъждане на възможностите за 

сътрудничество между ЦСМ и ДАЗД – отговарят Галя Вълкова, Мая Михайлова 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Комисията на ЦСМ беше закрито. 

 

     Изготвил протокола:  

 

         Любка Василева 

         

 


