
ПРОТОКОЛ 4 

от заседание на КОМИСИЯТА на ЦЕНТЪРА ЗА СПОГОДБИ 

И МЕДИАЦИЯ, проведено на 04.10.2016 г. 

 

Присъствали на заседанието :  

1. Симона Такова 

2. Галя Вълкова 

3. Деси Исаева 

4. Евгения Димова 

5. Мариана Дублева 

6. София Андреева 

7. Карло Луканов 

8. Свилена Димитрова 

9.  Миряна Калчева 

10. Елена  Яньова 

11. Снежина Джакерска 

12. Лъчезар Насвади 

13. Евгения Нанчева 

14. Динела Велкова.. 

    

Отсъствали: 

1. Ангелина Иванова 

2. Таня Йорданова 

3. Любка Василева 

4. Мая Михайлова 

5. Катина Клявакова 

6. Елиза Николова 

7. Боянка Корнажева 

8. Валерия Братоева 

  

Отсъствали поради уважителни причини: 

1.  Цветелина Кържева 

2.  Ирен Бекриева 

3.  Даниела Радева 

4.  Цветелина Костова 

5.  Снежина Джакерска  

6.  Деси Каменова – извън страната 

7.  Евгени Георгиев 

8.  Светослав Стефанов 

9. Лилия Георгиева 

 

Заседанието беше председателствано от Симона Такова.  

Прието беше протоколът от това заседание да се изготви от Евгения Димова. 
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Материалите за заседанието: информация за работата на УЕ и подкомисиите на 

ЦСМ за периода 12.07.2016 – 04.10.2016 г. и предложения на УЕ за провеждане на 

Дните на медиацията са  предоставени предварително на членовете на Комисията  по 

мейл от координатора Лъчезар Насвади.  

Заседанието протече по следния предварително обявен ДНЕВЕН РЕД:  

1. Организиране и провеждане 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./ 

2. Подготвяне и провеждане на Седмицата на медиацията. 

3. Подготвяне и провеждане на експертна дискусия „Бъдещето на медиацията в 

България“ под патронажа на Омбудсмана на Република България. 

4. Организиране и провеждане на среща с Държавната агенция за закрила на детето. 

5. Осигуряване на информационно и медийно отразяване на предстоящите събития. 

6. Текущи въпроси и дейности от Плана на ЦСМ 

По т.1 от дневния ред: Организиране и провеждане на среща със съдии от  СРС 

относно участието им в пилотни проекти за системно препращане към медиация на 

определени видове дела /делбени; нчхд и др./.  

Обявена беше определената от председателя на СРС дата за срещата – 

09.11.2016 г., от 15.00 часа.и беше решено да се поднови работата за подготовката на 

срещата  

По т.2 Подготвяне и провеждане на Седмицата на медиацията - докладва 

Симона Такова.  

Взе се решение дните да бъдат определени така, че да включват най-значимото 

събитие през Седмицата – насрочената за 02.11.2016 г. от 11.00 часа експертна 

дискусия „Бъдещето на медиацията в България“ под патронажа на Омбудсмана на 

Република България, като с оглед на медийното отразяване да бъдат съобразени и 

предстоящите президентски избори.  

Обсъдиха се предложенията на: 

Марияна Дублева - да има дежурни медиатори в заседанията на съдии, които 

изразят желания за това; да има банери за събитието в СРС и СГС;  

Деси Исаева – относно медийното отразяване;  

            Галя Вълкова – подготовката на Седмицата да започва отрано –още от м.май, за 

да могат да се проведат разговори със съдиите да насрочват дела, подходящи за 

медиация в дните на седмицата, които да бъдат подбрани предварително с помощта на 

медиаторите  
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             Галя Вълкова предложи още  ЦСМ към СРС и СГС да изпрати информация за 

предстоящата Седмица на медиацията до други съдебни центрове по медиация в 

страната -  в градовете Сандански, Варна, Балчик, с която да ги покани да организират 

по същото време подобни инициативи, с тенденция те да прераснат в национален 

мащаб в ежегодна Седмица/Дни на медиацията. 

отговарят Лъчезар Насвади и Симона Такова 

Отбелязано беше, че през м. ноември има международната седмица на 

възстановителното правосъдие, но предвид обстоятелството, че този институт още не е 

развит в България и засега е извън дейността на ЦСМ, беше решено инициативата на 

ЦСМ да не се обвързва с тази седмица.  

Предложената от УЕ предварителна програма беше одобрена с направените 

предложения и допълнения. Събитията /освен експертната дискусия под патронажа на 

Омбудсмана/ и отговорниците за тях бяха определени, както следва:  

- Провеждане на информационно - обучителна среща за използването на 

медиацията в случаите на агресия в училищата под надслов „Медиация в 

училищет“ с учници 5-7 клас, предварително съгласувани с Директорите на 

училищата. Взе се решение да бъдат поканнени 2 групи по 15-20 човека, на 

които да бъде прожектиран филм за медиацията и/ или да бъде показана 

симулация на  медиация. На участвалите деца да бъде издаден документ за 

участие в събитието. 

отговарят Снежина Джакерска и Марияна Дублева 

 

- Провеждане на среща на членовете на ЦСМ със студентите от СУ, спечелили 

международно състезание по медиация през м. юли 2016 г.  

отговаря Светослав Стефанов 

 

- Провеждане на среща със студентите от УНСС, които изучават Медиацията 

като изборен предмет- същите да посетят ЦСМ, да се запознаят с работата и 

формулярите на ЦСМ;  

отговарят Светослав Стефанов и Елиза Николова 

 

Във връзка с организирането на седмицата на медиацията бяха взети още 

следните решения: 

- Да бъдат проведени разговори със съдии, които биха желали през дните на 

медиацията да имат присъстващи дежурни медиатори в съдебните заседания 

отговаря Цветелина Кържева;  

 

- ПР комисията да направи анонс за събитието- прес съобщениие  

отговаря Деси Исаева 

 

- Да бъде осигурено участие в срещите на доволна от процедурата страна 

отговаря Снежи Джакерска;  

-  
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- Да се изпрати програмата до всички членове на ЦСМ с молба всеки да 

посочи в кое отделно събитие би желал да участва, в срок до 18.10.  

            отговаря Лъчезар Насвади  

- Всички членове на ЦСМ да внесат сумата  по 5 лева за финансиране на 

финалното събитие на Дните на медиацията. Крайният срок за внасяне на 

сумите е следващото заседание на КЦСМ, на което ще бъдат раздадени и 

баджовете на медиаторите. 

отговаря Лъчезар Насвади 

По т. 3  от дневния ред:  3. Подготвяне и провеждане на експертна дискусия „Бъдещето 

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

отговарят Симона Такова и  Свилена Димитрова.  

Симона Такова информира за хода на подготовката на дискусията  

  По т.4  от дневния ред -   Организиране и провеждане на среща с Държавната 

агенция за закрила на детето. 

отговарят Галя Вълкова, Мая Михайлова и Цветелина Кържева 

Решено беше да се определи дата на събитието след провеждането на  Дните на 

Медиацията.  

 По т.5 от дневния ред:  Осигуряване на информационно и медийно отразяване на 

предстоящите събития 

 отговарят Деси Исаева и ПИ . 

 По т. 6 от дневния ред: . Текущи въпроси и дейности от Плана на ЦСМ. 

            Взе се решение да бъде преразгледан и актуализиран Плана за дейността на 

ЦСМ, като от него отпаднат дейностите, които не могат да бъдат извършени по 

обективни причини, както и да бъдат добавени дейностите, възникнали в хода на 

изпълнението му.   

С оглед  напредналото време, заседанието приключи. Следващото заседание на  

Комисията беше насрочено за  25.10.2016 г., като основната му цел е информация от 

отговорниците и ПИ за свършената работа и финализиране на подготовката на 

Седмицата.  

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

материали към него.  

                                              Изготвили протокола: 

 


