
Протокол 4  
на Комисията на ЦСМ от 02.12.2014 г. 

 
На 02.12.2014 г. от 17, 30 часа в Центъра по спогодби и медиация се проведе заседание 
на Комисията при следния дневен ред: 

1. Отчитане на резултатите от срещата с членове на ВСС. 
2. Информация от Анализиращия екип. 
3. Визия за отбелязване на 5-годишнината на ЦСМ и организиране на работна 

група, която да подготви план за действие. 
4. Други. 

 
Заседанието започна в 17,45 часа при спадащ кворум. На заседанието присъстваха: 

1. АЛБЕНА ПЕНОВА 
2. ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА ЯНЬОВА 
3. ЕЛЕНА  ЕВТИМОВА 
4. ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА  
5. ЕВГЕНИЯ ДИМОВА 
6. КЕРАЧКА МИХАЕЛ 
7. МАРИАНА ДУБЛЕВА 
8. СИМОНА  ТАКОВА 
9. ИРЕН БЕКРИЕВА  
10. МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
11. ДЕСИСЛАВА ИСАЕВА 
12. КАРЛО ЛУКАНОВ 
 
Участие взеха още: 

ВЛАДЯ БОРИСОВА 
СВИЛЕНА ДИМИТРОВА 
ЛЪЧЕЗАР НАСВАДИ 
 
Неприсъствали поради уважителни причини:  

1. РУБИНА МИНКОВА 
2. ЯНА ГУНЧЕВА  
3. ГАЛЯ ВЪЛКОВА  
4. АЛБЕНА КОМИТОВА 
5. АТАНАС НИКОЛОВ 
6. ВИКТОР СИРАКОВ 
7. БОЯНКА КОРНАЖЕВА 
 

 Неприсъствали: 
 

1. ДЕСИСЛАВА КАМЕНОВА 
2. ДИНЕЛА ВЕЛКОВА 
3. ТАТЯНА МИНЕВА 
4. КАТИНА КЛЯВКОВА 
5. ЛИЛЯНА ТАКОВА 

 
 
По първа точка от дневния ред Милена Гунчева представи резултатите от срещата на 
УЕ на ЦСМ с членове на ВСС.  



Беше прочетено писмото до Виктор Шахтер, в което са изведени основните моменти, 
които бяха обсъдени на срещата на УЕ с членове на ВСС: 

1. Планиране на обучения за съдии съвместно със зам. директора на НИП г-жа 
Нели Маданска. 

2. Организиране на разширена работна група за законодателни промени за 
задължителна медиация. Включване на представители на Висшия адвокатски 
съвет и Софийската адвокатска колегия. 

3. Осигуряване на професионалната помощ за оформяне на законодателните 
промени  на съдия Светла Цачева от ВКС и на г-жа Надя Зяпкова, пенсиониран 
съдия от ВКС. Уговорена среща със г-жа Зяпкова на 07.12.2014 г., контактът с г-
жа Цачева ще е след 10.12.2014 г. 

Следващата среща с членовете на ВСС е планирана за 26.01.2015 г. 
 
Във връзка с поставената тема възникна остра дискусия. 
Елена Янъова, Евгения Димова, Марияна Дублева, Симона Такова поставиха въпроса, 
че не се чувстват добре информирани за случващото се в ЦСМ. 
 Симона Такова разказа за включването си в срещата на група медиатори, които извън 
инициативата на ЦСМ работят за законодателни промени и изведе насоките, в които те 
работят: 

- Задължителна медиация; 
- Създаване на Камара на медиаторите; 
- Финансиране. 

 Изрази разочарованието си, че не е била своевременно информирана за резултатите от 
срещата във ВСС, след като се е включила в работна група на ЦСМ и е работила по 
събиране на информация, генериране на идеи и подготвяне на предложения за 
готвената промяна.  
Албена Пенова  подчерта в своето изказване, че в подкомисия на ПСК са били 
формирали работна група, която да работи за подготовка на предложения за въвеждане 
на задължителна медиация и изрази огорчението си, че след като е посочила, че има 
интереси и професионални качества да работи, не е била поканена в групата, която вече 
се е събирала. 
Милена Гунчева, Керачка Михаел и Евгения Нанчева (членове на Управителния екип) 
– също взеха отношение в развихрилата се дискусия, като акцентираха на следните 
факти: 

1. На срещата с членове на ВСС,  ЦСМ е бил представен от УЕ. 
2.  Времето, за което са се случили всички инициативи е изключително кратко – 

по-малко от 2 месеца. За това време на страницата на СРС, където се публикува 
цялата информация са качени два протокола от заседания на Комисията, шест 
протокола от заседания на Управителния екип, доклада на Виктор Шахтер, 
материалите за и от седмицата на медиацията, два електронни бюлетина за 
дейността на ЦСМ. Вероятно хората са очаквали да получават всичко по имейл, 
но е явно, че при толкова наситени със събития седмици, това физически не е 
било възможно. Във всички случаи е необходимо да се обмисли допълнително 
дали начина на информиране е достатъчно добър. 

3. Работната група за подготовка на предложения за законодателни промени за 
задължителна медиация е формирана като отворена работна група и всеки може 
да се включва.   

Решението, което се взе по първа точка е: 
За да може да се използва максимално потенциалът на всички, които имат желание да 
работят за въвеждането на задължителната медиация и като се отчете факта, че във 



формираната работна група извън ЦСМ- половината са членове на ЦСМ. Тази работна 
група също е отворена и дава възможност и хората от нашата работна група също да се 
влеят в нея.  Решението е за обединяване на усилията, като членовете на ЦСМ, които 
участват в двете групи  са представители на Центъра в общата работна група и за 
представяне на всички заинтересовани страни на разговорите във ВСС. 
 
По втора точка от дневния ред Лъчезар Насвади направи предложение да се възстанови 
активното участие в ЦСМ на Ивелина Иванова. 
Предложението беше прието единодушно. 
 
По трета точка от дневния ред Милена Гунчева предложи във връзка с предстоящото 
честване на 5-годишнината на ЦСМ да се формира работна група, в която да може да се 
включи всеки един от медиаторите и съдиите съпричастни към дейността на Центъра. 
Основната цел на тази работна група ще е да подготви план с мероприятия за 
отпразнуване на годишнината. 
Прие се да се отправи покана за включване в тази работна група до всички. 
Дейността на групата ще се ръководи от Милена Гунчева. Хората, които желаят 
да се включат ще се записват при координатора  г-н Лъчезар Насвади. 
 
По четвърта точка, УЕ предложи да се отбележи 10-годишнината от приемането на 
Закона за медиацията на 10.12.2014 г. от 17 часа в ЦСМ с коктейл. Предложението е 
единодушно прието. 
 
Следващото заседание на КЦСМ ще се състои на 13.01.2015 г. от 17:30 в ЦСМ 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
    

1. Визия за отбелязване на 5-годишнината на ЦСМ. 
2. Други. 

 
                                                            Водила протокола: 

                        (Милена Гунчева) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Протокол  
на Управителния екип на ЦСМ от 03.12.2014 г. 

На 03.12.2014 г. се проведе заседание на Управителния екип при следния дневен ред: 
1. Подготовка на честването на 10-годишнината от приемането на ЗМ в ЦСМ . 

От УЕ на заседанието присъстваха: 
МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 
КЕРАЧКА МИХАЕЛ 
 
 
Решения: 

1. За храната, която ще се поднася да се ползва кетъринг, който се заплаща с 
ваучери. 

2. Формира се екип, който отговаря за украсата и изненадите. 

 
Следваща работна среща на 10.12.2014 г. от 19 часа в ЦСМ. 
 


