
 

 

Протокол номер 10  

от заседанието на КЦСМ от 1.12.2015 г. 

 

 

Присъствали  

Десислава Исаева 

Евгения Нанчева 

Елена Яньова 

Рубина Минкова 

Милена Гунчева 

Боянка Корнажева 

Евгени Георгиев 

Таня Йорданова 

Лъчезар Насвади 

Ирен Бекриева 

Симона Такова 

 

 

Неприсъствали, поради уважителни причини  

Свилена Димитрова 

Миряна Калчева 

Катина Клявкова 

Албена Комитова 

Галя Вълкова 

 

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

1 Отчитане на резултатите от СМ 2015 

2 Формиране на екипите за новопостъпилите медиатори 

3 Други 

 

 

По първа точка се обсъдиха впечатленията от проведената СМ2015. Очертаха се ползите от 

проведените мероприятия като :  

 Организираната кръгла маса и повдигнатите въпроси свързани със заплащането на 

медиаторите 



 Проведените обучения за съдебни служители и съдии в СРС/СГС и впечатленията които 

са споделили участниците впоследствие 

 Презентацията и играта изготвена за учениците в дните на отворени врати 

 Лекциите в големите университети и др. 

Във връзка с гореизброените мероприятия се повдигнаха въпроси свързани с нуждата от 

повече препращания, възможност за обучения на повече съдебни служители, повече 

мероприятия свързани с ученици и включването на съдии в тях. Всички се обединиха около 

идеята да се помисли как, под каква форма да се свържем със съдиите и да ги попитаме какво 

им трябва, за да препращат повече. Изказаха се предложения, че добре би било ако в началото 

на следващата година организираме изнесено мероприятие, по подобие  на срещата на 

Трендафила, в което да включим съдии от СРС/СГС.   

Относно служителите бе лансирана идеята, да бъдат обучени повече съдебни призовкари, за 

да може вършейки своите служебни задължения същите да предлагат или поне да са наясно с 

възможностите на ЦСМ.   

По втора точка бе представен протокол от срещата на Анализиращия екип(вж. приложение 1) . 

Обсъдиха се правилата и възможността за замразяване на членството, която съществува в ЦСМ. 

Гласува се да се замрази членството на медаитор Лиляна Такова, за срок от една година и 

прекратяването на членството на медиатор Христина Димитрова.  Анализиращия екип 

информира КЦСМ за сформираните екипи, за новоприетите медиатори, които ще имат 

възможността да участват в две медиации с по-опитни колеги. Координаторът ще се свърже с 

последните ,за да уточни как тези медиации да се случат във времето.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Протокол №2 

от срещата на Анализиращия екип, проведена на 30.11.2015 

 

Присъствали: Лъчезар Насвади, Рубина Минкова, Георги Бакалов, Галя Вълкова 

 

Дневен ред на срещата: 

1 Работните екипи, с които новите медиатори да започнат дейността си в ЦСМ.  

2 Постъпило предложение за прекратяване на дейността и замразяване на двама медиатори. 

 

По първа точка и при съобразяване на следните критерии:  

1 Работа на неюрист  с юрист и обратно 

2 Обучителски опит 

3 Активно участие в работата на ЦСМ 

4  Липса на индивидуални препоръки въз основа на подадени обратни връзки 

 

В съответствие с правилата Анализиращият екип избра следните медиатори, с  които  

новоприетите ще проведат своите първи медиации: 

1. Светослав Стефанов – Евгения Димова 

2. Диляна Божанова – Рубина Минкова 

3.  Венета Захариева  - Петко Теодосиев 

4.  Калина Чикова – Иво Данов 

5.  Лилия Симеонова  -  Карло Луканов 

6.  Адриана Страхилова  - Георги Бакалов 

7. Ангелина Иванова  - Албена Пенова 

8. Иво Георгиев  - Свилена Димитрова 

9. Таня Йорданова  - Албена Комитова 

10. София Козарева  - Евгения Нанчева 

11. Диана Милова  - Елиза Николова 

12.  Милена Савова  - Милена Гунчева 

13. Цветан Манчев  - Деси Каменова  

14. Алекс Лисийска – Миряна Калчева 

15. Богдана Ваташка – Петранка Николова 

16. Красимир Осиковски – Надя Банчева 

17. Наталиян Вълчовски – Симона Такова 

18. Мая Бунтаджийска  - ще се реши през м. януари 2016, когато медиатор Бунтаджийска ще се 

включи 



 

Резерви: 

Неюристи 

 Боянка Корнажева 

Юристи 

 Татяна Минева 

 Сведалина Александрова 

 Николина Петкова 

 

По втора точка екипът взе решение да прекрати участието на Христина Димитрова, поради 

невъзможност да участва в дейността на ЦСМ. Съгласно правилата, екипът ще предложи 

замразяването на медиатор Лиляна Такова, но обръща внимание на КЦСМ, че има голям брой 

участници чиито статус е замразен.  

 

 

 

 

 

 

 

 


