
ПРОТОКОЛ 2 

от заседание на КОМИСИЯТА на ЦЕНТЪРА ЗА СПОГОДБИ 

И МЕДИАЦИЯ, проведено на 05.04.2016 г. 

 

На заседанието присъстваха:  

1. Елиза Николова 
2. Миряна Калчева 
3. Евгения Димова 
4. Снежина Джакерска 
5. Елена Яньова 
6. Боянка Корнажева 
7. Катина Клявкова 
8. Евгени Георгиев 
9. Ирен Бекриева 
10. Рубина Минкова 
11. Деси Исаева 
12. Деси Каменова 
13. Галя Вълкова 
14. Карло Луканов 
15. Мая Михайлова 
16. Свилена Димитрова 
17. Симона Такова 
18. Любка Василева 
19. Валерия Братоева 
20. Цветелина Кържева 
21. София Андреева 
22. Таня Йорданова 
23. Ангелина Иванова 
24. Лилия Симеонова 

По уважителни причини отсъстваха: 

Мариана Дублева 

Заседанието беше председателствано от Симона Такова. Тя предложи 

протоколите за заседанията на КЦСМ да се водят на ротационен принцип от 

председателите на подкомисиите, съдебния координатор или друг член. 

Прието беше протоколът от това заседание да се изготви от Лъчезар Насвади и 

Евгения Димова. 

По т.1 от дневния ред Обсъждане и допълване на състава на новата комисия 

на ЦСМ:  

  В работата на Комисията, след отчетно- изборното заседание и преди днешното 

заседание са  се включили  съдиите Цветелина Кържева и Валерия Братоева, които 
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присъстват на заседанието. Писмено са съобщили, че  през тази година няма да 

участват в работата на Комисията: съдия Атанас Николов, досегашен член на УЕ, 
поради лични и служебни ангажименти; съдия Валерия Ватева, ползваща отпуск за 

отглеждане на дете; съдия Десислава Джарова, ангажирана със стаж  в Съда в 

Люксембург.   

Беше обсъдено предложението на Симона  Такова Комисията да бъде оставена 

„отворена“ за включване на нови членове, с цел привличане на още съдии и медиатори 

в работата й. 

  Миряна  Калчева изказа мнение,  че ще бъде затруднено  отчитането на 

кворума при „отворена Комисия”.  

Ирен Бекриева изрази становище за постоянен брой на членовете на Комисията, 

за да не се затруднява нейната работа. 

Симона Такова помоли да бъде гласуван „гратисен“ период от 1 месец, поради 

необходимото технологично време за отправяне на покана към всички съдии и 

медиатори. Съдия Евгени Георгиев предложи удължаването на срока да е до 

следващото заседание на Комисията, но това да не се отнася за следващи години.  

С оглед изказаните мнения и направените предложения за гарантиране на 

стабилността на работата, беше взето решение, по изключение за тази година, 
записването на членове да продължи до следващото заседание на КЦСМ. Записванията 

в Комисията за следващите години да се извършват до годишното отчетно-изборно 

събрание, когато  приключва едногодишния мандат на Комисията  

Беше още решено, освен подновяването на вече изпратените поименни покани 

до 25 съдии, да бъдат изпратени покани за включване в работата на Комисията и до 

всички останали съдии в СРС и СГС, като след получаване на разрешение от 

председателите на двата съда:  

1. поканата се пусне във вътрешната компютърна мрежа, където да се появява  

многократно в рамките на една седмица 

2. поканата да се достави до съдийските кабинети, чрез доклада или лично, на 

хартиен носител, изготвен от ЦСМ 

Лъчезар Насвади ще изготви и изпрати покана за включване и на други 

медиатори в КЦСМ с мейл до всички медиатори в Центъра. 

По т.2 от дневния ред Вземане на решение за броя, наименованието и 

задачите на подкомисиите на ЦСМ: 

По предложението на Симона Такова за броя, задачите и наименованията на 

подкомисиите, изпратено предварително по и-мейл, бяха изказани различни мнения от 

участващите.   

Евгени Георгиев изрази становище, да се работи с „работни групи” , 

законодателните промени да не бъдат в отделна специална подкомисия, а да бъдат част 

от работата на досегашните. Десислава Каменова  също подкрепя законодателните 

дейности да се извършват от „работна група”. 
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Галя Вълкова предложи Комисиите да останат 2, както досега ПСК и ПИ, тъй 

като според нея работата със съда е част от работата на ПСК – за качеството на 

медиациите  

Ирен Бекриева предложи досегашните ПСК и ПИ да останат да работят, като 

вече утвърдили се в работата на ЦСМ и да се създаде една нова подкомисия, която да 

обединява една част от дейностите, предложени от Симона за новите две подкомисии, а 

останалата част от дейностите да бъде поета от ПСК и ПИ.  

Изказани бяха мнения и от Свилена Димитрова и Миряна Калчева, в полза на 

създаването на 3 подкомисии. 

След гласуване  на въпроса за броя на подкомисиите – 4 /предложението на 

Симона/ 3 или 2, беше взето решение да бъдат създадени 3 подкомисии, съответно с 

наименования:  

подкомисия Стандарти и качество /ПСК/;  

подкомисия Сътрудничество и проекти /ПСП/ и  

подкомисия Информация /ПИ/.  

В срок до 12.04. Симона Такова ще преработи първоначално предложеното от 

нея разпределение на задачите на подкомисиите в съотвествие с коментарите, 

направени на заседанието. Преработеното разпределение ще се счита за приложение 

към настоящия протокол. 

 По т. 3 Определяне на състава/участниците в подкомисиите: 

Присъстващите на заседанието членове се записаха за участие в подкомисиите, 

както следва:  

В подкомисия ПСК 

1. Галя Вълкова 
2. Цветелина Кържева 
3. Снежина Джакерска 
4. Елена Яньова 
5. Таня Йорданова  
6. Мариана Дублева 
7. Ирен Бекриева 
8. Катина Клявкова 
9. Миряна Калчева 
10. Мая Михайлова 
11. Елиза Николова 
12. Евгения Димова 
13. Лилия Симеонова 

За председател на ПСК беше съдия  Цветелина Кържева.  

Първото заседание на подкомисията ще се състои на 11.04.2016 г. в зала 73 

на СГС от 17:30 часа  
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В подкомисия ПСП 

1. Свилена Димитрова 
2. София Андреева 
3. Евгени Георгиев 
4. Ангелина Иванова 
5. Боянка Корнажева 
6. Любка Василева 
7. Карло Луканов 

За председател на ПСП беше  избрана Свилена Димитрова. Първото 

заседание на подкомисията ще се състои на 19.04.2016г в зала 73 на СГС от 17:30 

часа 

В подкомисия ПИ 

1. Снежина Джакерска 
2. Десислава Исаева 
3. Елена Яньова 
4. Мариана Дублева 
5. Десислава Каменова 

Тъй като се очаква записването на още членове, избирането на председател на 

подкомисията беше отложено за първото заседание на ПИ, която  ще се състои 

26.04.2016г от 17:30 часа, в зала 73 на СГС. 

По т.4 от дневния ред: Обявяване на членовете на Управителния екип/УЕ/ 

Симона Такова обяви членовете на новия УЕ, които, съгласно Правилата, за този 

мандат са: Симона Такова, Цветелина Кържева, Свилена Димитрова, председателят на  

ПИ /след избора му/  и Лъчезар Насвади.  

Новият УЕ ще бъде представен и ще проведе среща с председателя на СРС / вече 

насрочена за 13.04.2016 г./, и с председателя на СГС. 

Ще бъде проведена и среща за обсъждане на текущите и предстоящите задачи 

със стария УЕ. 

По т.5. от дневния ред Поставяне на въпроси, по които следва да бъдат взети 

решения на следващото заседание на КЦСМ. 

Като призова за преминаване от организационна работа към работа по същество 

и предвид забавянето на формирането на новата Комисия и новия УЕ през тази година, 

Симона Такова помоли трите подкомисии да проведат възможно най-скоро своите 

първи заседания, на които да подготвят и изпратят до нея своите годишни планове 

действие, за периода май 2016-февруари 2017. Симона пое ангажимент да ги обобщи и 

разпрати до членовете на КЦСМ за становище преди следващото й заседание. При 

изготвянето на плановете да се вземе предвид предложението на Галя Вълкова да се 

прегледат и анализират предишните годишни планове, анализи на работа на ЦСМ и 

предложенията по нея, концепцията за развитието на ЦСМ от 2012 г. и др., и това, 

което се отчете за важно и полезно, но неизпълнено или незавършено, да залегне в 

плана. Всички тези материали са качени на сайта на ЦСМ. 
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С оглед констатираната още на предишното заседание нужда от актуализиране и 

промяна на Правилата, КЦСМ реши, в срок до 10.05.2016г, всички нейни членове да 

имат възможността да направят предложения относно промяна на правилата и да ги 

изпратят до ПСК. От своя страна ПСК да ги обобщи и да изготви проект за изменение и 

допълнение на Правилата (в срок до 30.05.2016), който да изпрати обратно до 

членовете за съгласуване, след което да го представи на Комисията за одобрение на 

заседанието през м.юни 2016 г. 

Симона Такова предложи, за по добра организация на работата на Комисията, 

още преди промяната на правилата, да бъде прието по принцип, че заедно с дневния 

ред на заседанието ще се изпращат и материали по точките от него, за предварително 

запознаване на членовете и евентуално изпращане на мнения. Предложението беше 

одобрено.  

Беше взето решение да се създаде работна група за актуализиране и подготвяне 

на нов проекто-бюджет на ЦСМ, на база на който да бъдат направени постъпки за 

финансиране пред СРС, СГС, ВСС. Като освен текущите разходи, които има ЦСМ, да 

се помисли как да се изчисли и представи калкулация/оценка  на доброволческия труд 

и сумата, която медиаторите са спестили на обществото.  

Комисията подкрепи предложението на Симона Такова  за провеждане на срещи 

с представители на ВСС относно възможността за работа по оперативна програма 

"Добро управление", както и с Центъра за разрешаване на спорове относно 

възможността за участие на ЦСМ в дейности по проекта "Медиация в подкрепа на 

бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно решаване на спорове чрез 

съдебни програми за медиация", финансиран от фондация "Америка за България". 

По точка Други,  

Лъчезар Насвади поясни, че до края на годината зала 73 зала в СГС може да 

бъде използвана за заседанията на Комисията и подкомисиите. Нужно е обаче 

предварително да се взима ключа (преди 17:00) и да се уговоря връщането му с г-ца 

Юлия Шулева, която отговаря на телефон 02/9219 413  

С оглед предстоящите майски празници и необходимото време на подкомисиите 

да започнат дейността си и работата по определените задачи, беше решено следващото 

заседание на КЦСМ да се състои на 17.05.2016г от 17:30, в зала 73 на СГС. Дневен 

ред ще бъде пратен допълнително седмица преди заседанието, заедно с материали към 

него.  

                                              Изготвили протокола: 

 

                                                                           Лъчезар Насвади 

                                                                           Евгения Димова 
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧИ ПОДКОМИСИИ НА  Ц С М 

 
1. За ПОДКОМИСИЯ СТАНДАРТИ И КАЧЕСТВО /ПСК/: 

 
- Изменения и допълнения в Правилата, стандартите, формулярите и др. документи, 

необходими за работата на Центъра; 
 

- Изготвяне на годишен план и бюджет на ЦСМ; 
 

- Допълване на Наръчника на медиатора; 
 

- Събиране и анализиране на информация за препращанията – анализ на типовете дела, 

които се препращат; подходящи и неподходящи случаи; често срещани трудности при 

провеждане  на медиацията; развитие на делото след препращането, обратни връзки и пр.; 
 

- Поддържане на постоянни контакти със съдиите от СРС и СГС, проучване и анализ на 

техните виждания по въпросите на препращането; 
 

- Провеждане на регулярни срещи между медиаторите и съдиите от КЦСМ, както и със 

съдиите, които препращат или проявяват интерес към препращането и медиацията; 
 

- Провеждане на срещи и изготвяне на конкретни предложения за преодоляване на 

пречките и стимулиране на съдиите за препращане към медиация с ръководствата на 

СРС и СГС и ВСС; 
 

- Провеждане на медиационни срещи и срещи за обмяна на опит; 
 

- Организиране на събития за повишаване на професионалната подготовка, в т.ч. 

специализирано обучения на медиаторите; 
 

- Обсъждане и изготвяне на предложения относно правния статут на ЦСМ и 

финансирането му след проучване на законодателството и опита на други държави-
членки на ЕС; 

 
2. За ПОДКОМИСИЯ СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ /ПСП/: 
 

- Постоянна работа с ръководствата на съдилищата и компетентните институции и 

организации за осигуряване на подкрепата им и предприемане на конкретни                     

действия за развитието на медиацията като държавна политика; 
 

- Поддържане на постоянни контакти с ръководствата на СРС, СГС и ВСС за изготвяне и 

изпълнение на проекти за или във връзка с медиацията; 
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- Съвместно участие със съда в изготвянето и изпълнението на пилотни проекти за 

системно препращане на определени дела; за задължително провеждане на  

информационна среща или за задължителна първа обща среща по някои спорове- 
семейни и др.;  

         
- Проучване на възможностите и изготвяне на предложения за интегриране на 

медиацията в системата за правна помощ; 
 

- Иницииране на законодателни промени и участие в работни групи за изготвяне  на 

конкретни проекти и предложения; 
 

- Привличане на още съдии за участие в работата на КЦСМ, както на предишни членове 

на Комисията, така и на други обучени съдии от СРС и СГС;  
 

- Осигуряване участието на съдии като лектори в обученията за допълнителна 

специализация на медиатори; 
 

- Привличане на адвокати като лектори в обучения за допълнителна специализация на 

медиаторите; 
 

- Ангажиране участието на адвокати в пилотните проекти; 
 

- Поддържане на контакти и сътрудничество с КЗП и националния омбудсман. 
 

3. За ПОДКОМИСИЯ ИНФОРМАЦИЯ /ПИ/: 
 

- Проучване на възможностите за сътрудничество и провеждане на срещи с Агенцията за 

социално подпомагане  /ДСП И ОЗД в София/; 
 

- Организиране на срещи с групи от потенциални учадтници в процедура по медиация – 
страни по потребителски спорове, мобилни оператори, застрахователи, биови услуги;   
 

- Непрестанно информиране за, и популяризиране на медиацията и положителните 

резултати от работата на ЦСМ и неговите членове; 
 

- Допълване и актуализиране на информацията в сайта на ЦСМ, форума на ЦСМ и 

Фейсбук, качване на материали за новости и събития, свързани с медиацията и работата 

на други съдебни центрове; 
 

- Организиране и провеждане на информационни семинари за съдиите по Европейския 

наръчник за системи за медиация към съдилищата; 
 

- Провеждане на срещи и информационни семинари с адвокатите; 
 

- Поддържане на постоянни контакти и организиране на съвместни дейности за популяризиране 

на медиацията и увеличаване броя на препращанията със ВАС и САС 



8 
 

 
- Организиране и провеждане на обучения на младши съдии и съдебни служители. 

 
- Организиране и провеждане на ежегодните „Дни на отворени врати“ и „Седмица на 

медиацията“ и осигуряване на медийното им отразяване; 
 

- Организиране и/или участие в други събития, свързани с популяризирането на 

медиацията и работата на ЦСМ; 
 

- Привличане на повече участници в стажантската програма към ЦСМ. 
 

- Поддържане на контакти и сътрудничество с НИП, ЦОА, други центрове за медиация и 

медиаторски организации; 
 

- Проучване на възможностите и изготвяне на предложения за изучаване на медиация в 

училища и висши учебни заведения; 
 

- Сътрудничество с НИП и ЦОА. 
 

Забележка: За маркираните в жълто текстове имам колебания към дейността на коя 

от подкомисиите е по-правилно да се отнесат. Моля за вашето мнение!!! 

 

-                                                                                 Изготвил: Симона Такова 

 

 

 

 

 

 


