
 

 

 

Протокол номер 11 

от заседанието на КЦСМ от 27.1.2016 г. 

Присъствали 

Десислава Каменова 

Евгения Нанчева 

Евгения Димова 

Евгени Георгиев 

Елена Яньова 

Милена Гунчева 

Мариана Дублева 

Миряна Калчева 

Симона Такова 

Снежина Джакерска 

Богдана Ваташка 

Лилия Симеонова 

Лъчезар Насвади 

 

 

Неприсъствали, поради уважителни причини 

Свилена Димитрова 

Катина Клявкова 

Албена Комитова 

Галя Вълкова 

Десислава Исаева 

Албена Пенова 

Ирен Бекриева 

Боянка Корнажева 

Рубина Минкова 

Севдалина Александрова 

 

 

 

Заседанието започна в 17:50 при следния дневен ред: 

1 Взимане на решение за отчетно изборно събрание. 

2 Обсъждане на предложенията на Анал. екип до ПСК. 

3 Обсъждане на резултатите от среща с Председателя на СРС и пилотни проекти за реализиране на 

медиации по делби и наказателни дела от частен характер.  



4 Други  

-          Проекто форма за номинации - 

https://docs.google.com/forms/d/1PoiH0A5h0HfWkv9CitvGxlzsTgUBcbaqEHG7HhEuiJ0/viewform 

  
  

 По първа точка се коментира дата за отчетно изборно заседание на Комисията(КЦСМ). 

Милена сподели, че във връзка с проектите по които се работи с Председателя на СРС(виж т.3) , 

вторниците на месец февруари ще бъдат трудни за планиране и организиране. Затова КЦСМ 

прецени, че отчетно изборното събрание ще се проведе на 15.03.2016г. По имейл всички 

медиатори ще получат информация, в коя от двете сгради(СРС или СГС) ще се проведе срещата.  

По втора точка се обсъди предложението внесено до Анализиращия екип и препратено за 

становище на ПСК, за ревизиране на правилата относно  участието в медиации на съдии. Бе 

обсъдено какво правят съдиите, дали извършват медиация или спогодителна процедура, как 

стоят нещата съгласно нашето законодателство, как са уредни нещата в други Европейски 

държави и т.н. Мнение споделиха почти всички участници. В крайна сметка, за да върви напред 

развитието на Центъра, съобразно желанията на всички участници,  КЦСМ прецени че ПСК на 

следващото събиране ще обсъди правилата и ще прецени как/какво точно да предложи на 

Комисията.    

По третата точка Милена запозна Комисията със срещите, които до момента са направени с 

Председателя на СРС – Методи Лалов. Той споделя визията на КЦСМ за развитие на Центъра и 

желае да подпомогне увеличаването на препращанията. В тази връзка, с негово съдействие се 

работи по следните задачи:  

1 Организиране и публично представяне на новата визия на уеб сайта и достъпът до него, чрез 

бутон от главната страница (Виж http://www.srs.justice.bg/ ) Идеята е да се проведе като 

официално медийно събитие, на което да бъдат поканени висшестоящи гости от МП, ВКС, ВСС, 

ВАС, САК, СГС и др. Предвижда се да се случи на 16.2. или 23.2. , като на гостите се поговори 

накратко за медиацията, нашата практика/опит и се обърне внимание относно нуждата от 

финансиране, и подкрепа за развитието на Центъра.  

 2 Учредяване на достойна награда, която да стимулира препращанията от съдии към 

медиация в СРС. Тук ще се търси подкрепа и съвместна работа с ВСС и др. 

3 Планиране на текущи обучения и срещи за нови/препращащи съдии, включване на модул 

медиация в регионалните обучения и др.  

4 Стартиране на проекти в областта на медиацията по делбени и наказателни дела. Отново с 

подкрепата на ВСС, като основно ще се насочат усилия към активна работа с няколко съдебни 

с-ава. Окончателно как да се случи всичко това ще стане ясно след мероприятието по подточка 

1.  

Милена подкани всички медиатори да заявят писмено или устно (по време на заседанията на 

КЦСМ), своите предложения за увеличаване на препращанията или оптимизиране на нашата 

работа, за да можем да ги споделим с ръководството на СРС. 

Също така, Председателя на СРС предложи да се рекламира повече дейността на ЦСМ затова-  

http://www.srs.justice.bg/


 на сайта на СРС(home page) да се публикува динамично съобщение посветено на 

ползите от медиацията (в едно изречение) 

 на оградата отвън да изработим и поставим за постоянно, транспарант с логото и 

координатите на ЦСМ 

 на мониторите на входа, веднъж седмично през текущия месец, да „върви“ 

презентация на ЦСМ 

Във връзка с активното включване на Председателя на СРС се дискутираха предложения за 

подобряване на подредбата и мебелировката, в двете медиационни зали, но участниците 

прецениха че това може да се случи и по-напред във времето.  

По т. Други координаторът представи идеята си за ел. гласуване, като неговото предложение е 

когато се налага мнението т.е. участието на всички медитори в ЦСМ по някаква тема/въпрос, да 

има динамична форма чрез която по ел. път да се взимат решение.  За пример бе представена 

формата за номинации – 

https://docs.google.com/forms/d/1PoiH0A5h0HfWkv9CitvGxlzsTgUBcbaqEHG7HhEuiJ0/viewform 

КЦСМ след като изслуша неговото предложение счита, че не пречи за следващото изборно 

заседание формата да бъде стартирана при следните условия :  

 Въвеждането на номинации не е задължително, а е доброволно за анкетираните  

 В случай на нужда от помощ или невъзможност да се справят с формата, желаещите 

могат да направят номинацията по имейл до координаторът или с негова помощ чрез 

формата.  

 Срока за номинации ще е до 27.02.2016г, а след тази дата координаторът ще изпрати 

имейл до петимата събрали най-много гласове(с копие до останалите), за да ги 

информира за резултатите  

 Събралите най-много гласове ще имат възможността доброволно да преценят дали 

искат да участват в ръководството на ЦСМ.  Ако номинираните желаят, следва в 

рамките седмичен срок да изготвят своята идейна платформа, която да разпратят до 

всички преди 15.03.     

   

Координаторът направи съобщение, че във връзка с извънреден ремонт на покрива, едната 

медиаторска стая няма да може да се ползва за срок около 10 календарни дни. Медиаторите 

бяха помолени да се съобразяват с този факт, при насрочване на втори или поредни 

медиационни срещи.   

 

 

Следващо заседание на 15.03.2016г 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1PoiH0A5h0HfWkv9CitvGxlzsTgUBcbaqEHG7HhEuiJ0/viewform

