
Протокол 3  
на Комисията на ЦСМ от 01.04.2014 г. 

 
На 01.04.2014 г.  в Центъра по спогодби и медиация се проведе заседание на Комисията 
при следния дневен ред: 
Дневен ред: 
1. Избор на лого на ЦСМ./От представените във форума/ 
2.Избор на зам.председатели на Комисията и предложение за промяна в членовете на 
Анализиращия екип.  
3. Приемане на годишен план за дейността на ЦСМ за 2014 година.  
5.Други. 
Заседанието започна в 17,15 часа при спадащ кворум. На заседанието присъстваха: 
 

1. ВИКТОР СИРАКОВ   
2. ДИНЕЛА ВЕЛКОВА  
3. ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА  ЯНЬОВА  
4. ЕЛЕНА КЪНЧЕВА  ЕВТИМОВА  
5. ЕВГЕНИЯ  НАНЧЕВА  
6. ЕВГЕНИЯ  ДИМОВА  
7. КЕРАЧКА БЕДРОС МИХАЕЛ  
8. СИМОНА ДРАГОМИРОВА ТАКОВА   
9. ЯНА ГУНЧЕВА  
10.ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ  
11.ГАЛЯ ВЪЛКОВА  
12.КАРЛО  ЛУКАНОВ  
13.ТАТЯНА МИНЕВА   
14.БОЯНКА КОРНАЖЕВА 
15.МИЛЕНА ГУНЧЕВА  
16.МИРЯНА КАЛЧЕВА  
17.ЛИЛЯНА ТАКОВА  
18.РУБИНА МИНКОВА  
19.ДЕСИСЛАВА ИСАЕВА  

 
Участие взеха още 
СНЕЖИНА ДЖАКЕРСКА 
ВЛАДЯ БОРИСОВА 

       
 
Неприсъствали поради уважителни причини:  
АТАНАС НИКОЛОВ 
ИРЕН  БЕКРИЕВА  
АЛБЕНА ПЕНОВА 
МАРИАНА ДУБЛЕВА  
 
 
Неприсъствали:  
КАТИНА КЛЯВКОВА  
ДЕСИСЛАВА КАМЕНОВА 
ВАЛЕРИЯ ВАТЕВА   



ПЕТКО ТЕОДОСИЕВ  
АЛБЕНА КОМИТОВА  
 
 
 
 
По първа точка от дневния ред бяха представени предложенията публикувани във 
форума. Вниманието беше насочено към предложенията, които са авторски и 
направени за Центъра. Реши се вариантите взети от интернет да не се използват.  
Галя Вълкова и  Миряна Калчева изразиха становища, че нито едно от предложенията 
не им харесват и по добре да се изчакат още предложения, които биха изглеждали ясни 
и при черно-бяло принтиране. 
Само 5 човека гласуваха, че са направили за себе си избор на лого, което им харесва.  
При така стеклите се обстоятелства, изборът на лого се отлага за неопределено 
време. Тук може да следите всички предложения - http://mediator-
srs.eu/forum/viewtopic.php?f=13&t=88&sid=56ff340af127b26a477c2b7b7a8da5ba 
 
По втора точка от дневния ред за зам. председатели на Комисията бяха предложени 
председателите на подкомисиите: 

- Атанас Николов – председател на PR подкомисията; 
- Евгения Нанчева – председател на ПСК; 
- Керачка Михаел – председател на Семейната подкомисия. 

Атанас Николов, Евгения Нанчева и Керачка Михаел бяха избрани за зам. 
председатели на Комисията с пълно мнозинство. 
 
Промяната, която се налага в Анализиращия екип е избор на член на екипа, който е 
съдия, тъй като ангажираността на съдия Петя Стоянова не и позволява да работи и в 
тази насока. 
Комисията гласува на кои съдии да предложи да заемат свободното място в 
Анализиращия екип. 
Прие се в определената последователност да се предложи: 

1. Таня Орешарова; 
2. Влади Вълков; 
3. Борис Динев. 

По трета точка от дневния ред Приемане на годишен план за дейността на ЦСМ за 
2014 година, предложение, което е обобщение от годишните планове на подкомисиите, 
направи  Милена Гунчева. 
В дискусията се преформулираха някои от формулировките на планираните дейности, 
уточниха се срокове и отговорници. 
Планът за дейността на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС за 2014 г. 
бе приет с пълно мнозинство. Планът е Приложение1 към ПРОТОКОЛ 3/01.04.2014 г 
или онлайн тук : http://mediator-srs.eu/public_mediacia/stat/plan_2014.pdf 
 
 
По четвърта точка ДРУГИ, бяха разгледани следните въпроси: 

1. Дейност във връзка с организирането на текущи мероприятия и за търсене на 
финансиране и възможности за бъдещо развитие на Центъра. Информира 
Милена Гунчева. 



2. Оперативни задачи и проблеми във връзка с провеждането на националния 
семинар „Медиация в интелектуалната собственост”. Информират Симона 
Такова и Владя Борисова 

3. Обсъждане на медиациите  на Топлофикация в  ЦСМ. Позиции изразиха 
Керачка Михаел, Яна Гунчева, Евгени Георгиев, Динела Велкова, Евгения 
Нанчева, Евгения Димова, Галя Вълкова, Симона Такова, Десислава Исаева и 
др. 
Комисията прие с единодушие, че поради невъзможност да се прилагат 
принципите на медиацията по тези случаи, Центърът няма да поема случаи 
на медиации на Топлофикация, докато не се създаде практическа 
възможност да има реални условия за медиационна дейност.  
 
Следващото заседание на Комисията ще се състои на 13.05.2014 г. от 17 часа 
в ЦСМ със 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. 

 
 


