
ПРОТОКОЛ № 5 

от заседание на КОМИСИЯТА на ЦЕНТЪРА ЗА СПОГОДБИ 

И МЕДИАЦИЯ, проведено на 12.07.2016 г. 

 
  

На заседанието присъстваха:  

1. Евгения Димова 

2. Евгени Георгиев 

3. Галя Вълкова 

4. Симона Такова 

5. Лъчезар Насвади 

6. Светослав Стефанов 

7. Боянка Корнажева 

8. Марияна Дублева 

9. София Андреева 

10. Десислава Исаева 

По уважителни причини  не присъстваха: 

1. Снежина Джакерска  

2. Свилена Димитрова  

3. Десислава Каменова  

4.  Мая Михайлова  

5. Лилия Симеонова 

6. Цветелина Кържева 

7. Миряна Калчева 

8. Ирен Бекриева 

9. Даниела Радева 

10. Деси Каменова 

11. Елена Яньова 

 

Миряна Калчева и Ирен Бекриева изпратиха по и-мейл предложения по някои въпроси 

от дневния ред на заседанието 

 

Не присъстваха също: 

 

1. Лилия Георгиева 

2. Ангелина Иванова 

3. Таня Йорданова 

4. Любка Василева 

5. Катина Клявкова 

6. Елиза Николова 

7. Карло Луканов 
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Заседанието беше председателствано от Симона Такова.  

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

Всички материали за заседанието, включително протоколи от заседанията  на 

органите, които са имали заседания в периода 08.06-12.07. , както и информация за 

извършеното от УЕ за отчетния период, са предоставени предварително на всички 

членове на Комисията  по мейл от координатора Лъчезар Насвади.  

По т.1 от дневния ред: 

 Отчети на органите на  ЦСМ  за периода 08.06.2016 - 12.07.2016 г. 

Присъстващите са запознати  с отчетите , както поради лично присъстие, така и от 

приложените предварително протоколи и информация.  

По т.2 от денвния ред: Отчет за работата на АЕ. Избор на нов АЕ. 

Председателят на АЕ не присъства на заседанието. Не е представен отчет за 

работата през едногодишния мандат на АЕ. 

Във връзка с направените предложения на последното заседание на АЕ 

докладват Галя Вълкова и Лъчезар Насвади.  Комисията одобри предложените  от АЕ 

мерки да бъдат приложени както следва: спрямо Елена Яньова- мярка по чл. 11.10.5 от 

Правилата и спрямо Марияна Дублева – мярка по чл. 11.10.4. от Правилата. Третата 

предложена мярка  от АЕ не беше одобрена от Комисията, поради недостатъчна яснота.  

Беше приета за пълноправен член   на ЦСМ  Лилия Симеонова.  

Процедура по избор на нов АЕ не беше проведена, поради което беше решено 

мандатът на АЕ да бъде удължен  до следващото заседание на КЦСМ.  

  По т.3 от дневния ред:  

Приета беше Програма за ресурсно и финансово обезпечаване на дейността на 

ЦСМ за периода м.април 2016 – м.февруари 2017 г. , така, както е дискутирана  и 

предложена  от  ПСК. 

  По т.4 от дневния ред:   

             Обсъди се  проект за удостоверение за положения доброволен труд и 

натрупан медиаторски стаж от всеки медиатор в ЦСМ, предложен от сформираната 

работна група за  това - Ирен Бекриева и Миряна Калчева. Окончателен вариант не 

беше приет. Ще бъдат направени допълнителни уточнения в текста и ще  бъде 

докладвано на следваща Комисия.  

 По т.5 от дневния ред:   

            Комисията одобри  изменения формуляр за препращане към медиация. 

 По т. 6 от дневния ред:  

            Одобри се  проект за визитни картички на медиаторите и членовете на УЕ – 

избран  беше вариант 2 от предложения от Светослав Стефанов списък с дизайни. 

Постигнато беще съгласие за бледо жълт фотн и картон „лен“  .  След като бъде 

избрана най-добрата оферта за изработка от УЕ, Лъчезар Насвади ще съобщи цената и 

ще събира записвания и пари от желаещите да поръчат визитки медиатори.   
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По т. 7 от дневния ред:  

Лъчезар Насвади ще изпрати и-мейл до всички медиатори от ЦСМ, с краен срок 

за представяна на предложения за промени в Правилата до 20.09.2016 г. 

Предложенията ще бъдат обобщени и разгледани на открито за всички заседание на 

ПСК на 28.09.2016 г.  

По т. 8 от дневния ред:  Текущи въпроси: 

8.1. Получаване на писмено съгласие от БТПП за адаптиране и допълване на 

Европейския наръчник за съдиите, с цел използването му за нуждите на ЦСМ. 

Получено е устно съгласие, но Галя Вълкова и  Миряна Калчева  ще направят 

писмено запитване за потвърждение.  

8.2. Изготвяне на баджове за медиаторите от ЦСМ. 

Не се избра окончателен вариант , тъй като има предложение за бадж- пластика, 

а не на хартия, но на този етап не е извършено проучване на производител и цена. 

8.3. Попълване на въпросника и започване на личното представяне на 

медиаторите от ЦСМ във Фейсбук. 

Това задание ще бъде отложено за есента. Светослав Стефанов докладва, че на 

този етап само 4 медиатори са изявили желание да бъдат лично представени във 

Фейсбук.  

8.4. Провеждане на медиации по висящи дела с Топлофикация – нови 

препращания и запитвания – Евгени Георгиев и Галя Вълкова ще подготвят писмо, 

което да бъде изпратено на съдиите от СРС, с обяснение, че между Топлофикация 

София ЕАД и гражданите  не може да бъде провеждана същинска медиация при 

досегашната политика на дружеството.  

8.5. Срещи с мобилни оператори за провеждане на медиации по техни дела с 

потребители . 

Ще се проведе среща със съдия Албена Ботева, зам. председател на СРС, за 

изготвяне на писмо от нейно име за провеждане на среща с юристи на мобилните 

оператори -  отговарят Евгения Димова, Светослав Стефанов и Галя Вълкова 

8.6. Качване на новини и снимки във Фейсбук и на страницата на ЦСМ. 

Постоянна задача. Светослав Стефанов докладва, че желае да направи интервю с 

отбора на СУ, спечелил международното състезание по преговори и медиация, което да 

бъде публикувано на страницата във Фейсбук.  

8.7. Качване на материалите от проекта „Крайова“ на странницата на ЦСМ. 

Предаване на материалите от този и други проекти за съхранение от съдебния 

координатор. 

Отговаря Евгени Георгиев.  

Датата и дневния ред на следващото заседание на Комисита ще бъдат 

определени и съобщени допънително. 

                                                          Изготвил  протокола: 

                                                                                              Евгения Димова 
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