
Протокол 2  
на Комисията на ЦСМ от 07.10.2014 г. 

 
На 02.09.2014 г. от 17, 00 часа в Центъра по спогодби и медиация се проведе заседание 
на Комисията при следния дневен ред: 
1. Организиране на седмица на медиацията. 
2. Предложения на анализиращия екип. 
3. Други. 
Заседанието започна в 17,15 часа при спадащ кворум. На заседанието присъстваха: 

1. ВИКТОР СИРАКОВ  
2. ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ЯНЬОВА 
3. ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА  
4. ЕВГЕНИЯ ДИМОВА 
5. ИРЕН БЕКРИЕВА  
6. СИМОНА  ТАКОВА 
7. ЯНА ГУНЧЕВА  
8. ГАЛЯ ВЪЛКОВА  
9. КАРЛО ЛУКАНОВ 
10. БОЯНКА КОРНАЖЕВА 
11. МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
12. ПЕТКО ТЕОДОСИЕВ 
13. АЛБЕНА КОМИТОВА 
14. МИРЯНА КАЛЧЕВА 
15. ДЕСИСЛАВА ИСАЕВА 
 
Участие взеха още: 
ЛЪЧЕЗАР НАСВАДИ 
СНЕЖИНА ДЖАКЕРСКА 
ВЕРА СИМЕОНОВА 

 
Неприсъствали поради уважителни причини:  

1. ЕЛЕНА  ЕВТИМОВА 
2. КАТИНА КЛЯВКОВА 
3. КЕРАЧКА МИХАЕЛ 
4. МАРИАНА ДУБЛЕВА 
5. АТАНАС НИКОЛОВ 
6. ЛИЛЯНА ТАКОВА 
 

 Неприсъствали: 
1. АЛБЕНА ПЕНОВА 
2. ДЕСИСЛАВА КАМЕНОВА 
3. ДИНЕЛА ВЕЛКОВА 
4. ТАТЯНА МИНЕВА 
5. ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ 
6. РУБИНА МИНКОВА 

 
По първа точка от дневния ред се представиха резултатите от дейността на 
подкомисията по Информация за подготовка на седмицата на медиацията. Следващото 
нейно  заседание е на 08.10.2014 г.  



Обсъди се искането на Центъра по медиация към Съюза на юристите на България да се 
участват в организираните мероприятия през седмицата на медиацията, включително 
да изпратят медиатори в съдебните зали и за дежурства в информационните бюра в 
СГС и СРС.  
Миряна Калчева и Симона Такова представиха  съвместната ни работна програма с 
БТПП. Бяха разгледани готовите до този момент информационни материали. 
Взеха се следните решения: 

1. Приеха се редактирани варианти на информационните материали. 
2. Реши се в графика за включване на медиатори за дежурства в СРС и СГС през 

седмицата на медиацията да могат да се вписват само медиатори, които участват 
в ЦСМ към СРС и СГС.  ЦСМ е доброволна структура, която е представителна 
за много медиаторски организации, защото повечето от 60-те медиатори, които 
обединява са членове на различни други организации на медиатори. На 
информационните бюра може да има информационни материали на различни 
медиаторски организации, които могат да бъдат представени само чрез 
членовете си, които са част от екипа на ЦСМ. 

3. Целта на всички  други мероприятия през седмицата на медиацията е да бъдат 
посетени от повече хора, да се проведат професионални дискусии и да бъдат 
полезни за медиаторите като гилдия и за медиацията като идея и практическо 
приложение. Всички са поканени. 

4.  Да се подготви съобщение за фейсбук страницата на Центъра във връзка със 
седмицата на медиацията, на което да се качи програмата и това съобщение да 
се споделя, за да се разпространява от медиаторите. 

5. Формирана е работна група, която отговаря закоординацията на дейността на 
медиаторите през седмицата на медиацията. Тя ще  очертае обема от дейности, 
които медиаторите ще извършват по време на съдебните заседания през 
седмицата на медиацията, за да не се смущава работата на съда.  

По втора точка от дневния ред се  обсъдиха  предложенията на Анализиращия екип 
във връзка специфики на медиации по семейни спорове и за по-добра организация при 
попалването и предаването на формулярите. 
Взеха се следните решения: 

1. Обратната връзка да се събира от координатора, тъй като сегашното 
попълване на формулярите след медиация се оказва доста неудачно. Времето не 
е достатъчно, губи се анонимността, хората понякога са неспокойни или 
афектирани и не са обективни. 

2. Реши се споразуменията за медиация предварително да се пращат на 
страните по имейл и да се напомня с писмо на медиаторите, които имат 
пропуски в попълване на документацията да ги попълнят. 

3. В началото на всяка медиационна година медиаторите писменно да 
потвърждават активното си участие в ЦСМ и след това да се вписват в графика. 

 
По трета точка: 

1.  Избраха се членове на комисията за прием на стажанти, който ще се проведе на 
16.10.2014 г. 

2. Владя Борисова изрази благодарността на СОИС за добрата съвместна работа 
при организиране на семинара  „Медиация по интелектуална собственост”. 

3. Разгледа се предложението за електронен бюлетин, който да представи пред 
медиаторите дейността на ЦСМ през периода март - септември 2014 г. 

4. Комисията беше уведомена, че е получено заявление от съдия Валерия Ватева, 
че не може да участва в работата на Комисията. 



5. Към ПСК за обсъждане и даване на становище бяха препратени писмата на 
Катина Клявкова и Надя Банчева 

 
 
Приложение: 

1. Бюлетин за периода март-септември 2014 г.  
 
 
Следващото заседание на КЦСМ ще се състой на 04.11.2014г от 17:00 в ЦСМ 
    

1. Отчитане на резултати от провеждането на седмица на медиацията. 
2. Други. 

 
                                                            Водила протокола: 

                        (Милена Гунчева) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Протокол  

на Управителния екип на ЦСМ от 13.10.2014 г. 
На 13.10.2014 г. се проведе заседание на Управителния екип Комисията при следния 
дневен ред: 

1. Организиране на работна по подготовка на седмицата на медиацията. 

2. Организиране на събеседването за избор на нови стажанти в ЦСМ. 

3. Обсъждане предложението на М.Гунчева за дарение на 20 броя от новата и 
книга „Феникс”, която ще бъде представена по време на седмицата на 
медиацията, с цел самофинансиране на дейности на ЦСМ. 

В обсъждането участваха: 
МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 
КЕРАЧКА МИХАЕЛ 
 
По първа точка се взе решение Керачка Михаел да направи организация за 
провеждане на деня на Отворените врати и на Уъркшопа за медиатори. 
По втора точка се взе решение събеседването да се проведе на 16.10.2014 г. от 10 часа, 
като предварително комисията да разгледа подадените документи и да покани за 
събеседване най- подходящите кандидати. 



По трета точка се взе решение да се приеме дарението и книгите да бъдат 
предоставени за закупуване на хората от екипа на ЦСМ, като реализираните приходи 
изцяло да се ползват за дейности на Центъра. 
Следваща работна среща на 23.10.2014 г. от 17, 30 часа в ЦСМ. 

 


