
ПРОТОКОЛ № 4 

от заседание на КОМИСИЯТА на ЦЕНТЪРА ЗА СПОГОДБИ 

И МЕДИАЦИЯ, проведено на 08.06.2016 г. 

 

На заседанието присъстваха: 

1. Евгения Димова 
2. Евгени Георгиев 
3. Симона Такова 
4. Миряна Калчева 
5. Елена Яньова 
6. Ирен Бекриева 
7. Галя Вълкова 
8. Таня Йорданова 
9. Цветелина Костова 
10. Цветелина Кържева 
11. Даниела Радева 
12. Любка Василева 
13. Лъчезар Насвади 
14. Светослав Стефанов 
15. София Андреева 
16. Карло Луканов 

По уважителни причини  не присъстваха: 

1. Мариана Дублева 
2.  Десислава Исаева 
3.  Снежина Джакерска  
4. Свилена Димитрова  
5.  Катина Клявкова  
6. Десислава Каменова  
7.  Боянка Корнажева  
8.  Мая Михайлова  
9. Лилия Симеонова 

 
Не присъстваха още: 

1. Елиза Николова 
2. Валерия Братоева 
3. Ангелина Иванова 

Заседанието беше председателствано от Симона Такова.  

Прието беше протоколът от това заседание да се изготви от Евгения Димова. 

По т.1 от дневния ред:  Отчети на органите на  КЦСМ  за периода 18.05.2016 -
08.06.2016 г.  
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Изказаха се впечатления и благодарности за проведеното вътрешно обучение на 

04.06 .2016 г. относно провеждане на медиации по брачни дела, както и от анализа на 

АЕ. Беше предложено тези обучения да се продължат, като през м. септември бъде 

проведено обучение по облигационни и вещни спорове – отговарят Галя Вълкова и 

Цветелина Кържева. 

Отчет  за дейността на УЕ - докладва Симона Такова. Тя сподели, че отчетният 
период е бил твърде кратък, наситен с доста официални празници, поради което и 

отчетът е по-кратък. Информацията за свършената работа през отчетния период е 

изпратена преди заседанието до всички членове на ЦСМ   

Отчет за дейността на ПСК – докладва председателя на ПСК – Цветелина 

Кържева. Отчетът на ПСК също е предоставен в електронен вид – накратко беше 

споделен на място. Обсъждания имаше по следните теми:  

Наръчника на ЦСМ и Наръчника по проекта с БТПП - реши се втория да бъде 

адаптиран и използван за нуждите на ЦСМ, след съгласуване с БТПП, за подпомагане 

на работата на съдиите, които нямат опит в препращания, както и на новоприетите 

съдии.  

Решено беше Наръчника на ЦСМ да бъде свален от страницата на СРС и сложен 

във форума на ЦСМ, тъй като е само за вътрешно ползване. Лъчезар Насвади ще 
изпрати съобщение до медиаторите от ЦСМ за това. 

Увеличаване на препращанията на дела от страна на съдии от СРС- прие се да 

бъдат извършвани кратки събеседвания  със съдии от СРС с посочване на конкретни 

стъпки, предоставяне на формуляри и протокол за извършване на препращане – 
отговаря съдия Цветелина Кържева за СРС; прие се през м.октомври да се организира  

изнесено заседание, където отново да се дискутира по темата ;  

Прие се материалите от проекта Крайова да се качат на сайта, а материалите на 

хартиен носител от този и други проекти да се предадат за съхранение в помещенията 

на ЦСМ в СРС- отговарят Евгени Георгиев и Лъчезар Насвади. . 

Отчет за дейността  на ПИ - докладва председателя  Светослав Стефанов. 
Обърна се внимание на – създаване на анкета с въпроси към медиаторите, чиито 

отговори ще бъдат публикувани в страницата на ЦСМ във фейсбук; поставяне на 

снимки на страницата на ЦСМ  от различни събития; в сайта да бъдат отразявани 

новини; да се изготвят баджове, които да бъдат носени при провеждане на процедура 

по медиация;  да се изготви проект на грамота с  логото на ЦСМ и с подписите на 

председателите на СРС и СГС; да се изготви проект на визитни картички - еднакъв за 

всички, като поръчката и заплащането на изработването им е по решение и за сметка на 

поръчващия медиатор – ако се съберат повече бройки, ще се издейства по-ниска обща 

цена; да се изготви проект на удостоверение – за часовете положен доброволен труд/ 

часовете проведени медиации от всеки медиатор в ЦСМ - отговарят Ирен Бекриева и 

Миряна Калчева от ПСК.  

Лъчезар Насвади да провери дали новини и снимки за събития на ЦСМ могат да 

бъдат качвани и на сайта на СРС. 
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Отчет за дейността на ПСП - докладват Евгени Георгиев и Карло Луканов. Във 

връзка с пилотния проект за делбените дела да се проведе среща през м.септември със 

съдиите и относно нови видове дела, които да бъдат препращани на медиация - да  има 

нови видове, но и усилията да бъдат съсредоточени върху най-подходящите такива;  

проектът за препращането по семейни дела да разгледа и обсъди отделно със съдиите 

от трето г.о.  

Галя Вълкова информира за провеждане на среща на 15.06.2016 г. с 

представители на  АСП- ДСП- ОЗД, която ще има информационен характер и ще се 

търсят механизми за използване на медиацията , още преди разглеждане на делото в 

съда, както и всички други действия, които биха подпомогнали страните в 

разрешаването на конфликта. 

По т.2 от дневния ред - Отчет на АЕ -  докладва Лъчезар Насвади. 

 Комисията одобри предложенията на АЕ относно: 

Прекратяване на участието на Мая Бунтаджийска в ЦСМ поради несъответствие 

на участието й с Правилата 

Прекратяването на участието на Анита Касабова в ЦСМ, по нейна молба,  
поради дълготрайно отсъствие от страната 

Възстановяване на членството на Мария Сентова като пълноправен член 

Прекратяване на членството на Георги Стоянов в ЦСМ поради невъзможност за 

участието му в работата и липса на разпоредба в Правилата, даваща възможност за 

повторно замразяване на членството. Беше решено да бъде изказана благодарност на 

георги за досегашната му работа в ЦСМ и покана за ново включване при негова 

възможност  

Разглеждането на т.3 беше отложено за следващото заседание на КЦСМ 

Обсъждането и приемането на промените в Правилата и годишния бюджет 
– т.4 и т.5 от дневния ред, също бяха отложение за заседанието през м.юли, поради по-
голямата им сложност, направените допълнителни предложения и недостига на време в 

това заседание. Решено беше те да се обсъдят на заседанието на ПСК на 28.06., след 

което да бъдат представени отново на членовете на Комисията, с оглед изготвянето на 

окончателен проект и приемането му на следващото заседание.  

По т.6 от дневния ред – Обсъждане и приемане на решения по текущи 

въпроси: 

Обсъди се въпроса относно записването в графика на медиаторите. Предвид 

края на сезона се взе решение да се направи статистика и да се изпратят напомнителни 

писма на всички доброволци за новия сезон.  

С оглед отчитането на пожения доброволен труд, Лъчезар Насвади да изпрати 

писмо до медиаторите от ЦСМ за задължително попълване на графата във формуляра 

за броя и продължителността на всяка медиационна среща. 

Обсъди се въпроса за достъп до висящите дела  от страна на медиаторите. 
Прието беше да бъде създадена нова графа във формуляра за препращане , в която 
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страните да дават съгласие определените  медиатори да имат достъп до делото им. Това 

предложение вече е съглласувано с председателя на СРС. Евгени Георгиев и Вълерия 

Братоева да го съгласуват и с председателя на СГС. Лъчезар Насвади да допълни 

формуляра за тази графа. 

Прие се предложението формуляра за обратна връзка от съдията да се сложи в 

папка „Гражданска колегия“ на СРС, отделно, за да се забелязва. 

Предложено беше при промяната на Правилата да се промени изискването за 

новите медиатори – те да правят по 3 комедиации, но не само с 1, а с трима различни 

по-опитни медиатори. АЕ да направи списък на опитните медиатори, които ще работят 

с новите медиатори. 

Решено беше следващото заседание на КЦСМ да се проведе на 12.07.2016 г. от 

17:30, в зала 73 на СГС. Дневният  ред ще бъде изпратен допълнително седмица преди 

заседанието, заедно с материали към него.  

                                               

                                                  Изготвил протокола: 

                                                                                                               Евгения Димова 


