
 

 

Протокол номер 7  

от заседанието на КЦСМ от 15.09.2015 г. 

 

 

Присъствали  

Десислава Исаева 

Евгения Нанчева 

Снежина Джакерска 

Мариана Дублева 

Елена Яньова 

Рубина Минкова 

Милена Гунчева 

Боянка Корнажева 

Галя Вълкова 

 

Неприсъствали, поради уважителни причини  

Евгения Димова 

Симона Такова 

Елена Евтимова 

Яна Гунчева 

Ирен Бекриева 

Катина Клявкова 

Албена Комитова 

Атанас Николов 

 



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

 

1.    Организиране на Седмица на медиацията 2015(СМ2015) 
2.       Прием на медиатори и стажанти 
3.       Други 

 

 

По първа точка се обсъди предстоящата СМ2015. Предложиха се варианти по време на 

мероприятието да поканим и да си партнираме с други медиаторски организации. За период 

на провеждане на СМ2015 бе избран месец Ноември, в седмицата 09.11.-15.11.2015.  

Милена предложи организиране на пресконференция на тема „Медиацията възможности и 

преспективи“, която да се състои в периода на СМ2015. На нея би могло както да се 

популяризира медиацията, така и да се обсъдят предстоящите законодателни промени които 

стоят в полето на медиацията и др.  

За провеждане/организиране СМ2015 се сформира работна група в с-ав:  Деси Исаева; Евгения 

Нанчева; Снежи Джакерска; Елена Яньова, Милена Гунчева.  Групата е отворена,така че всички 

членове на ЦСМ са поканени да се включат.  

Още по първата среща се обсъдиха/предложиха следните неща:  

 Новоприетите стажанти да се включат активно в подготовката на СМ2015 

 По време на СМ2015 да има обучения за новоприетите медиатори и стажанти 

 Да поканим новопостъпилите съдии в СРС/СГС за информационна среща по време на СМ2015 и 
да ги запознаем с работата на ЦСМ 

 Организирането на конференцията, на тема „Медиацията възможности и преспективи“, ще се 
поеме от Милена, но всички които желаят  да се включат са добре дошли 

 По молба на Елена включваме информацията, че през Седмица на медиацията 2015, в един от 
дните ще се проведе  срещата на тема " Добри и лоши практики "(Вж. приложение1) 

  

 

По втора точка бе представен доклад на Анал. екип (Вж. приложение 2).  Приеха се следните 

предложения –  

 

 Да бъде замразен статуса, за максимално разрешения съгласно правилата срок от 1 година, на 
медиаторите:  

1. А. Катранджиева 
2. А. Атанасова 
3. Е. Евтимова 
4. И. Иванова 



5. Т. Тодорова 
6. В. Борисова 
7. К. Йорданова 
8. Д. Руменчева 

 ЦСМ да обяви конкурс за нови медиатори. Срок за кандидатстване 16.09.-05.10.2015 

 ЦСМ да обяви конкурс за нови стажанти. Срок за кандидатстване 16.09-18.10.2015 

 

По т. Други се коментираха следните неща:  

Покана от РС Балчик във връзка с  „Дни на медиацията“, които организират на 30.09.2015.  

Милена пое ангажимента да присъства от страна на ЦСМ, но всички които желаят могат да я 

придружат на мероприятието в морския град.  

Покана от фондация "Европейски център по медиация и арбитраж" –Русе, който организира 

форум по надслов "Активни и ефективни в медиацията". Имаме покана да се включим, но се 

уточнява датата на провеждане на меропр (дали да е в края на този или началото на 

следващият месец).  Милена пое ангажимента и тук да присъства от страна на ЦСМ, но всички 

които желаят могат да я придружат на мероприятието в гр. Русе. 

Евгения Нанчева запозна присъстващите с идеята за изнесено заседание на ПСК, което да се 

проведе в периода 22.09-26.09 , в гр. Силистра. Има възможност за спане на 13-16 човека, в 

апартамент предоставен от Милена Гунчева. 

 

Следващо заседание ще е на 6.10.2015    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 . 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Протокол №1 

от срещата на Анализиращия екип 

 

Присъствали: Лъчезар Насвади, Рубина Минкова, Георги Бакалов 

  

Екипа разгледа предоставената от координатора информация под формата на:  

 

а. обратни връзки от проведени медиации 

б. списък с потвърдилите/отказали участие в работата на ЦСМ за новия сезон 

 

По първата точка бе разгледана обратна връзка по дело 33974/14. Екипът взе решение да информира страните, че процедурата е 

доброволна и може да бъде прекратена по всяко време.  

По втората точка бе разгледан файл  1 .pdf, в който са изброени медиаторите желаещи да продължат или замразят своята дейност 

в ЦСМ, след потвърдителния имейл изпратен на 17.08.2015. От общо 58 души: 

 Потвърдилите участие са 42 бр.  

 Искащите замразяване са 8 бр. 

 Замразени от предходен период са 4 бр. 

 

За доуточняване на статута остават 5 бр, като  

 Руби поема да разговаря с Лиляна Такова и Рени Радева 

 Лъчезар да потърси Теодора Тодорова и Валерия Харитонова. 

 Лъчезар да изпрати имейл до Анита Касабова, в който да я попита и тя да уточни как вижда своето участие в ЦСМ 

пребивавайки за постоянно извън страната.    

 

Екипът взе решение на следващото събеседване за нови медиатори, да бъде поканена Йорданка Велинова, която писмено е 

заявила че желае отново да бъде част от медиаторите на ЦСМ.  

14.09.2015 

 

 


