ПРОТОКОЛ
от заседание на КОМИСИЯТА на ЦЕНТЪРА ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ,
проведено на 18.01.2017 г. със статут на
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Присъствали на заседанието:
1. Светослав Стефанов
3. Евгения Димова
5. Мариана Дублева
6. Лилия Георгиева
7. Карло Луканов
8. Свилена Димитрова
9.
Галя Вълкова
10. Елена Василева Яньова
11. Снежина Джакерска
12. Лъчезар Насвади
13. Евгени Георгиев
14. Ирен Бекриева
15. Даниела Радева
16. Миряна Калчева
17. Евгения Нанчева
18. Ц.Манчев
19. Д.Михалева
Заседанието беше председателствано от Свилена Димитрова. Събралите се
изчакаха необходимия срок по Правилата, за да бъде заседанието редовно.
Прието беше протоколът от това заседание да се изготви от Евгения Димова и
Свилена Димитрова.
Всички материали за заседанието, включително протокол от заседанието УЕ,
както и отчет за дейността за предходния периода са предоставени предварително на
всички членове на Комисията по мейл от координатора Лъчезар Насвади.
Подкомисиите не са имали заседание в отчетния период;
Заседанието протече по следния предварително обявен ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за дейността на ЦСМ през периода 07.12.2016 – 18.01.2017 г.
2. Информация за дейността на АЕ през периода 12.07.2016 – 18.01.2017 г.
3. Обсъждане и приемане на изменения и допълнения на Правилата за
организацията и дейността на ЦСМ към СРС и СГС.
4. Подготовка за провеждането на годишното отчетно-изборно събрание на
ЦСМ на 22.02.2017 г. и номинациите за избор на председател.
5. Срочно организиране на изпълнението на решения.1.2 – 1.5., приети на
заседанието на КЦСМ на 07.12.2016 г.
6. Организиране и провеждане на други събития:
6.1. Среща-дискусия на медиатори и съдии от ЦСМ със студенти от СУ –
отговаря Свилена Димитрова.

6.2. Среща с ДАЗД за обмяна на опит и сътрудничество – отговарят Галя
Вълкова и Мая Михайлова
6.3. Среща – беседа с Десислава Каменова за споделяне на впечатления и
наученото от нея при посещението си в САЩ – Флорида и развитието на медиацията
там – отговарят Светослав Стефанов и Десислава Каменова
6.4. Информационно-обучителна среща „Медиация в училище“ с ученици –
отговарят Снежина Джакерска и Мариана Дублева
7. Продължаване на работата със съдиите от СРС по пилотния проект за
увеличаване на препращанията – отговаря Евгени Георгиев
8. Изготвяне на окончателен проект на удостоверение за положен доброволен
труд и натрупан медиаторски опит. Предприемане на официални постъпки пред НАП и
др. компетентни органи за признаването на този труд като дарение и ползване на
съответните данъчни облекчения – отговарят Симона Такова, Мариана Дублева, Карло
Луканов.
9. Други
По т.1 от дневния ред:
Обсъдена беше дейността на ЦСМ през периода 07.12.2016 – 18.01.2017 г.
Свилена докладва от името на Председателя и УЕ на ЦСМ, като се обърна
внимание, че отчетния период е бил кратък, като е включвал и Коледните и
Новогодишни празници.
По т. 2 от дневния ред:
Информация за дейността на АЕ през периода 12.07.2016 – 18.01.2017 г.
АЕ има насрочено свое заседание на 20.01.- след провеждането на настоящата
Комисия и ще докладва за дейността си на следващо заседание.
По т.3 от дневния ред:
Обсъждане и приемане на изменения и допълнения на Правилата за
организацията и дейността на ЦСМ към СРС и СГС.
От името на рабпотната група, изготвила Правилата, Свилена Димитрова, която не е
участвала лично в изготвянето им, но споделя мнението на останалите работили и на
УЕ, както и Галя Вълкова обобщиха накратко идеята на предложените изменения,
както следва: Предложените промени отчитат развитието на ЦСМ през предходните
години и естествено наложилия се ефективен начин на работа.
Същите съобразяват желанието на доброволците в ЦСМ: медиатори и съдии, за
възможност за активно участие в дейностите му, както и назрялата нужда от
опростяване на съществуващата структура с оглед подобряване на оперативността.
Възникването и съществуването на Комисията бяха свързани с желанието на медиатори
и съдии за създаването на платформа, чрез която те активно да могат да взимат участие
в живота на ЦСМ.
Практиката показа, че доброволците се обединяват в малки работни групи, сформирани
въз основа на заявено от тях желание за участие, които се заемат с разработването и
изпълнението на заданията. Текущите управленски задачи се изпълняват от УЕ, като с
времето информираността за извършваните дейности се подобрява. Създаден бе и
нарочен екип, който да анализира подаваните обратни връзки.
Невъзможността за провеждане на заседания на подкомисиите поради ангажираност на
участниците в тях и провеждането на заседанията на Комисията в ограничен състав
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допълнително обосновават нуждата от промяна. Ето защо се счете, че нуждата от
възможност за участие следва да се реализира чрез включване в конкретни дейности, а
не чрез участие в орган на управление с презумирана ефективност.
Според предложените изменения отпадат Комисията и подкомисиите. Предвиждат
се три редовни общи събрания, на които всички медиатори и съдиите, заявили желание
за участие в дейността на ЦСМ за съответната година, могат да участват във
формулирането на основните насоки за развитието на ЦСМ, в разписване на
конкретните дейности за реализацията им и ревизия на същите през следващия сезон.
Работата ще бъде организирана в работни групи по отделни теми и направление.
С правилата се ограничава последователността на мандатите на председателя на
ЦСМ до 2 години. Регламентират се правилата за номиниране по електронен път.
Увеличен е мандатът на медиаторите от 1 на 2 години, като с изтичането им не се
подновява автоматично. Наред с досега съществуващата оценка от АЕ се въвежда и
изискването за излагане на кратка мотивация за продължаване на участието.
Допълнително се изисква медиаторите да попълват декларация, че са запознати и се
съгласяват да съобразяват дейността си с Правилата.
Взе се решение текстовете на Правилата да не бъдат четени един по един, а да бъдат
обсъдени единствено тези, по които са поставени въпроси за дискутиране.
Проведе се подробна дискусия по повод на промененото изискване за брой записвания
в графика и брой медиации за един сезон – към всеки от медиаторите.
Изказаха се и други идеи за по-справедливо разпределяне на работата, като отчитане на
час, както и отчитане по старшинство. Все се решение правилата да се приемат така,
както са предложени, но с уговорката за 6-месечен тестов период на новия ред. След
този срок УЕ да прецени дали правилата са справедливи и в същото време центъра е
обезпечен с медиатори. За това гласуваха 11- за, 1 – против, 3 въздържали се.
Всички останали текстове на Правилата се приеха в цялост, за което се гласува с
единодушие.
По т.4 от дневния ред:
Подготовка за провеждането на годишното отчетно-изборно събрание на ЦСМ на
22.02.2017 г. и номинациите за избор на председател.
Обсъди се, че съгласно чл.3.5.5.1. от новите Правила, и провеждането на номинации Четиридесет и пет дни преди отчетно-изборното събрание УЕ изпраща до съдиите от
СРС и СГС и медиаторите на ЦСМ писмо, с което ги кани в едноседмичен срок да
заявят участие в новото ОС, както и да участват в процедурата по номинации и избор
на нов председател.
Предвид това, датата на годишното отчетно-изборно събрание да бъде съобразена и да
е през Март. Спешно да се започне процедурата по номинации.
С оглед напредналото време, заседанието приключи, като по изрично искане на
водещия събранието, всички които имат доклади по т.6, 7 и 8 от дневния ред, да
изготвят и представят на УЕ обобщена информация за дейността си.
С това, събранието се закри
Изготвили протокола
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