
ПРОТОКОЛ 1  
от заседанието на   Комисията   на  Център  за Спогодби и Медиация 

от 15.03.2016 г. 
Присъствали: 
 

1. Албена Комитова 
2. Албена Пенова 
3. Атанас Николов 
4. Адриана Страхилова 
5. Богдана Ваташка 
6. Борислава Николова 
7. Вера Симеонова 
8. Галя Вълкова 
9. Десислава Исаева 
10. Динела Велкова 
11. Диана Милова 
12. Евгени Георгиев 
13. Евгения Димова 
14. Евгения Нанчева 
15. Елена Евтимова 
16. Елена Яньова 
17. Елиза Николова 
18. Ирен Бекриева 
19. Ивайло Данов 
20. Красимир Осиковски 
21. Карло Луканов 
22. Лилия Симеонова 
23. Мариана Дублева 
24. Мая Михайлова 
25. Милена Гунчева 
26. Милена Савова 
27. Миряна Калчева 
28. Надя Банчева 
29. Рубина Минкова 
30. Рени Радева 
31. Свилена Димитрова 
32. Светослав Николов 
33. Севдалина Александрова 
34. Симона Такова 
35. Снежина Джакерска 
36. София Колева 
37. Цветан Манчев 
38. Яна Гунчева 

 
Заседанието започна с представяне на всички присъстващи и  се проведе по 
следният  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

1.  Отчет за дейността на Комсиията през 2015 година. 
 

2. Избор на Председател на ЦСМ за 2016 г.  
 

По т.1 от дневния ред:  Отчета на Комисията беше представен от Милена 
Гунчева - Председател на ЦСМ, в резюме, тъй като предварително е 



предоставен по електронен път до всички членове на ЦСМ. Маркирани бяха 
основните дейности по направление, както следва:  

 дейност, насочена към провеждане на медиации;  
 дейност, която носи удовлетворение на медиаторите;  
 статистика;  
 причини за намаляване на броя на делата;  
 благодарности;  

 
След запознаването с доклада бяха извършени по него коментари и същият 
беше разискван по поставени въпроси, както следва:   

 от  Симона Такова във връзка със срещата  на представители на ЦСМ с 
ВСС и НИП 

 от Рубина Минкова – ЦСМ не е неправителствена организация, но все 
пак там се  трупа ценен опит;  

 от Галя Вълкова- да се преразгледа статистиката, като отпаднат делата 
по ЗЗДН; доклада да не отразява лични оценки и да не занимава 
обществото с въпроси, които касаят личните отношения между 
членовете;  

 от  Атанас Николов- доклада да не бъде обсъждан, а приет, така както е 
изготвен от Председателя;  

 от Миряна Калчева - да отпадне информацията, касаеща предположения 
за личните отношения между членовете; 

 от Надя Банчева – подкрепя обсъждането на доклада от всички, съгласна 
е да отпаднат предложените текстове; да се добави повече информация  
за това, какво е постигнато  през 2015 г. 

 от Евгени Георгиев - да се допълни доклада относно изключване на член 
на ЦСМ, поради нарушаване на Правилата на ЦСМ; 

 от Иво Данов - да се приеме в цялост доклада  или да не се обявява в 
сайта на СРС; 

 от Севдалина Александрова - докладът да бъде обсъден и да се изготви 
резюме по него за обявяване в сайта на СРС;  

 от Борислава Николова - споделя мнение, че докладът не следва да се 
допълва, защото трябвa да се провежда нова процедура по приемането 
му; 

 от Елена Яньова - предлага да бъде допълнен доклада с информация, 
без лични данни, касаеща изключване на член на ЦСМ през 2015 г.  

 от Албена Пенова - споделя мнение докладът да се редактира и обяви в 
сайта на СРС; 

 от Свилена Димитрова - счита, че обсъждането на доклада  и 
редактирането му е допустимо и следва да бъде извършено; 

 
Поради дискусията, породена от поставените по-горе въпроси се 
предложиха  за гласуване  две предложения, както следва:  
1. Докладът да се обяви на сайта на СРС, без промени, а дискутираните 

въпроси, да бъдат отразени в Протокола- гласували – за-14 
2. Доклада да се редактира, като отпаднат частите, от него, предложени от 

членовете по-горе; - гласували  - за-21 
3. Отделно се гласува предложението  на Евгени Георгиев и Елена Яньова- 

докладъта да бъде допълнен -  не се прие от членовете на ЦСМ; 



Гласува се - в коя част   текстове  на доклада  да отпаднат  от него. 
След преработка отчета за 2015г бе представен в следния вид: 
http://mediatorbg.eu/mediacia/otchet_2015.pdf 

 
 
Елиза Николова се изказа да продължат дейностите на ЦСМ, свързани с  
решаване на спорове с Топлофикация АД.  
 
По т.2 от дневния ред: Атанас Николов предложи платформите на 
кандидатите да не бъдат излагани подробно, тъй като са предоставени 
предварително по мейл. Членовете на ЦСМ – гласуваха – за.;  
 
Албена Пенова постави въпроса, че според нея некоректно е обявено пред 
всички членове на ЦСМ как е гласувано електронно от отделните медиатори 
за номинираните за Председател на ЦСМ, след като всички са мислели, че 
гласуването е тайно.  Направи изказване, че  след като процедурата е 
опорочена- тя оттегля кандидатурата си за Председател на ЦСМ и напусна 
събранието.  
Мнението, че определят публичното оповестяване на резултатите от 
номинациите като некоректно бе споделено и от други участници в 
събранието. 
 
Някои от колегите също напуснаха събранието, поради лични ангажименти, 
но дадоха гласа си за Председател на ЦСМ преди това, като устно 
съобщиха на протоколчика Евгения Димова за кого гласуват. 
 
Дискутира се въпроса дали гласуването да бъде явно или тайно. Гласуваха 
се и двете предложения, като мнозинството от гласовете беше вотът да 
бъде таен..  
 
Подготвиха се листове за гласуване. Всеки от присъстващите даде гласа си. 
Бяха добавени гласовете на шест колеги, които си тръгнаха по-рано.  
Бе обсъден вотът на трима колеги изпратили, чрез имейл своето становище. 
Техния вот за председател, чрез имейл бе зачетен след гласуване в залата. 
След преброяване на всички гласове за избор на председател- беше 
отчетен резултат, както следва:  
23 гласа за Симона Такова и 17 гласа за Милена Гунчева. 
 
Бяха произнесени  благодарности  от Симона Такова - новоизбрания 
Председател и  Милена Гунчева -  Председател на ЦСМ за предходните две 
години, както и от  Евгени Георгиев.  
 
Членовете на ЦСМ  бяха приканени да изразят писмено становищата си по 
платформата на Симона Такова в срок, който ще бъде указан от 
Координатора  по мейл. Определена беше дата за следваща Комисия,  на  
която всеки член да избере в коя подкомисия да членува, какви подкомисии 
да има, да се работи ли с Подкомисии  или с работни групи, както и по 
всички, други въпроси , които се поставят по мейла. 

http://mediatorbg.eu/mediacia/otchet_2015.pdf


 
За дата на следващо заседание бе избран ден вторник – 05.04.2016г, от 
17:30 часа в СГС.       

 
 Заседанието беше закрито.  
 
      Протоколирал:  
 
 
 
        / Евгения  Димова/ 


