
 

 

Протокол номер 8 

от заседанието на КЦСМ от 06.10.2015 г. 

 

 

Присъствали  

Евгения Нанчева 

Снежина Джакерска 

Елена Яньова 

Милена Гунчева 

Евгения Димова 

Симона Такова 

Ирен Бекриева 

Евгени Георгиев 

 

 

Неприсъствали, поради уважителни причини  

Елена Евтимова 

Катина Клявкова 

Атанас Николов 

Галя Вълкова 

Десислава Исаева 

Мариана Дублева 

Рубина Минкова 

Динела Велкова 

Вера Симеонова 



Йорданка Велинова 

 

Заседанието на КЦСМ започна в 17:50 при следния дневен ред :  

 

1.    Планиране на Седмица на медиацията 2015(СМ2015) 
2.       Избор на Комисия във връзка с приема на нови медиатори и стажанти 
3.       Други 

 

 

По първа точка се обсъди предстоящата Седмица на медиацията 09-13.11.2015 (СМ2015). 

Работната група натоварена със СМ2015 направи, в чернови вариант, следните предложения:   

1 вариант  на програма за СМ2015 (вж файл Седмица на медиацията-programa) 

2 покана до  съдии в СГС и СРС (вж pismo-sadii) 

3 покана медиаторски организации (вж писмо до СЮБ) 

4 писмо до председателите на СРС, СГС и ВКС (вж файлове СРС, СГС, ВКС) 

След дребни корекции всички предложения бяха приети. Файловете ще се оформят и ще 

разпратят до посочените получатели. 

Прие се идеята да бъдат поканени и други мед. центрове в мероприятията за СМ2015. Обсъди 

се възможността, в периода на нашата седмица  да се включат медиаторски организации от 

Русе и Разград.   

Повдигна се темата, за разлика от миналата година, всички брошури и други рекламни матер. 

по време на СМ2015 да бъдат разделени тематично, така че хората да достигнат до нужната 

информация лесно и бързо.    

Милена предложи организирането на пресконференция на тема „Медиацията възможности и 

преспективи“, да се осъществи съвместно със СЮБ. За целта тя ще се срещне с гл. секретар на 

СЮБ.   

Бе отправено предложение и в УНСС да се потърси контакт, за да можем да представим лекция 

подобно на предвидените в програмата в СУ и НБУ.   

Елена Яньова прие да разпише в програмата  по- подробна информация за Workshopa и 

вариантите за неговото провеждане. (за повече информация вж Приложение1) 

Обсъди се вариант коктейла предвиден за края на СМ2015, да се проведе в СГС(кафенето) 

съвместно с други медиаторски организации.   

 



По втора точка координаторът докладва, че до момента са подадени 16 кандидатури за нови 

медиатори.  КЦСМ реши, че ще удължи срока за подаване на документи до края на настоящата 

седмица - 9.10.2015.  

Бе избран екип, който да проведе подбор с кандидат-медиаторите. Екипът е в с-ав :  

Лъчезар Насвади, Милена Гунчева, Евгения Нанчева, Елена Яньова и Евгени Георгиев. Първата 

среща ще се проведе на 13.10.2015 от 15:00 часа в СГС. 

 

По т. Други се коментираха следните неща:  

Милена разказа за присъствието си в РС Балчик, по повод поканата която съдът бе отправил 

към нас. Установени са „топли“ връзки с техния мед. център, които са предпоставки за бъдещо 

сътрудничество и ползотворна работа.   

Бе представена заповед(вж файл 205) на МП, за създаване на междуведомствена работна 

група на тема „Ниска ефективност на правната рамка за разрешаване на спорове“. В нея като 

член е упоменат представител от ЦСМ и представител от СГС. Изказаха се предложения в 

групата да бъде включен с-я от СРС, който да е запознат с медиацията и работата на ЦСМ. Също 

така, ако е възможно по същите критерии да бъде избран и с-я от СГС. Милена прие да 

разговаря по този въпрос с председателите на СРС и СГС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1(имейл от Елена) 

Здравейте колеги . 

 

Яньова съм ,медиатор от ЦСМ / за онези с които не сме се засичали  /. 

Натоварена съм от ПСК да организирам среща на тема : 

„Добри и лоши практики „ .  

Идеята е всеки от вас който пожелае  да  предложи случай   на медиация от личния си архив .  

Ще обсъждаме : 

- Кое , как  и защо ви е затруднило  в процедурата по медиация в /техники , етапи , комуникации между страните 

и вас , агресивност и т.н./ 

- Кое , как и защо с лекота се е случило по време на процедурата  по медиация /техники , етапи , комуникации 

между страните и вас , агресивност и т.н / 

Разбираемо е че конфидеционална информация няма да ползваме . 

 Целта на ПСК е тази среща  да стане традия  за в бъдеще . За всеки от нас е важно да обменяме опита помежду си . 

Да се  опитваме  да надграждаме от собственият си опит . Обсъждането и коментарите ще бъдат в  полза за всеки от 

нас .  

Срещата ще бъде в една приятелска обстановка и атмосфера . Всеки ще може да изкаже мнението си по 

разглежданите случаи . Как и защо биха постъпили или задали въпросите си по друг начин  и т.н.  

Желанието на ПСК е  да няма критика дори градивна  , а обмяна на опит и колегиално отношение помежду ни , 

разбиране на колегата до нас . 

Силно се надявам на присъствието на всеки един от вас . Всеки един от нас е ценен еднакво за центъра и опита му е 

от огромно значение за качеството на провежданите медиации . Всеки казус е различен от друг и всеки от нас 

уникален в комуникацията си . Тези срещи само биха ни обогатили като специалисти в областа на медиацията , 

защото всички сме прегърнали идеята да бъдем полезни на хората  в най-трудните моменти от живота им . 

Моето решение съгласувано с ПСК и КЦСМ е да направим събитието когато започнем новият сезон съвсем в 

началото , преди активно съда да заработи . За сега място и дата нямаме .  

Разчитам и на колеги които желаят да се включат практически в организирането на събитието с идеи .  

Ще очаквам да ме уведомите за участието си , а също и че сте готови  да предложите собствен казус . 

Можете да ми пишете на имейл : evya@abv.bg 

Поздрав до всички Ви . 

 

 



 


