
 

 

П Р О Т О К О Л 

от отчетно-изборното заседание на Общото събрание на ЦСМ, проведено  

на 20.03.2017 г. 

 

 

Днес, 20.03.2017 г. в зала 73 на Съдебната палата, се проведе редовното отчетно-

изборно заседание на Общото събрание /ОС/ на Центъра за спогодби и медиация към 

СРС и СГС /ЦСМ/. 

На заседанието присъстваха 47 члена на ЦСМ. Списъкът на присъствалите е 

неразделна част от този протокол. 

За председател на събранието беше избрана Свилена Димитрова, 

зам.председател на ЦСМ, а за протоколчик Мариана Николова, съдебен координатор, и 

Миряна Калчева, медиатор.  

Заседанието протече по предварително обявения дневен ред: 

1.Отчет на Управителния  екип /УЕ/.  

2. Отчет на Анализиращия екип /АЕ/. 

3. Избор на председател на ЦСМ. 

4. Приемане на основните насоки за развитие на ЦСМ  за периода  м. март 2017 г. – м. 

февруари 2018 г.  

5. Избор на заместник-председатели на ЦСМ. 

6. Избор на АЕ. 

7. Други. 

Симона Такова, председател на ЦСМ, предложи в т.7. Други да бъдат обсъдени: 

7.1.Определяне на датата за въвеждащото обучение на новоприетите медиатори 

7.2. Сформиране на работна група за посещението на Виктор Шахтер през м.септември 

2017 г. 

Членовете на ОС обсъдиха въпросите от дневния ред и взеха решения както 

следва: 

По т.1 от дневния ред: 

Свилена Димитрова: Отчетите за изпратени предварително, всички са запознати, 

предлага да се премине към изказвания - въпроси, коментари. 

Богдана Ваташка: Председателят да направи кратко резюме. 



Симона Такова запознава присъстващите с отчета, след което се пристъпва към 

въпроси и изказвания. 

Ирен Бекриева: Благодарности към екипа, членовете на УЕ. Мисля, че това е 

най-силният УЕ, който сме имали досега. Хората бяха мотивирани,  надявам се така да 

е по-нататък. Предлагам съдия Цветелина Кържева също да бъде отличена. Имам 

въпрос - какво се случва с информационната система? 

Симона Такова: Съдия Кържева също е отличена - по предложение на АЕ с 

грамота. 

Свилена Димитрова: Виждам в работата тази година добра приемственост, 

надявам се да бъде още по-добре. За информационната система - не е оправдание, но се 

изискват по-специфични знания. Предлагам да анализираме този въпрос още веднъж. 

Милена Гунчева: Фейсбук страницата ни  е добра, но имаме страница и към съда 

и тя трябва да се актуализира. 

Симона Такова: Бележката е правилна. Страницата ни трябва непрекъснато да се 

обновява и актуализира. 

Свилена Димитрова предлага отчетът да бъде гласуван. 

Отчетът на УЕ за дейността на ЦСМ за периода март 2016 – март 2017 г. се 

приема  единодушно. 

По т.2 от дневния ред: 

Свилена Димитрова дава думата на съдия Галя Вълкова да представи отчета на 

АЕ. 

Съдия  Вълкова представя резюме на отчета на АЕ. Рубина Минкова, член на АЕ 

отбелязва, че вече разполагаме и със справка за часовете положен доброволен труд, за 

което ще бъде издадено удостоверение на  всеки медиатор-член на ЦСМ. 

Свилена Димитрова подлага на гласуване отчета на АЕ. 

Отчетът на АЕ за 2016 г. се приема единодушно. 

Следва раздаване на грамоти и благодарствени писма на членове на ЦСМ и 

на съдии от СРС и СГС, посочени в отчетите на АЕ и на УЕ. 

По т.3 от дневния ред 

След кратка почивка, председателят на ОС дава думата на номинираните за 

председател на ЦСМ за кратко изложение на вижданията им за дейността на ЦСМ през 

следващата отчетна година. 

Симона Такова  представя в резюме своята идейна платформа. Предлага да бъде 

избран още един зам.-председател на ЦСМ, т.е. общо 4-ма и аргументира своето 

предложение с предложените от нея 4 основни насоки на работа. В допълнение изтъква 

важността на работата в екип и сформиране на работни групи по конкретни задачи. 

Изказва съображение, че е добре председателят да е юрист и уверява присъстващите, че 

като дългогодишен служител в държавната администрация има необходимия 

административен и управленски опит. 



Милена Гунчева представя какво е важното в нейната концепция: да се доразвие 

добрата интеграция. От години работим за това гражданите да осъзнаят 

необходимостта от тази нова култура на общуване, това е основната цел. Според нея, 

недостатъчна е връзката със съдиите, а и между самите медиатори. Създадоха се 

групички, а които не са в групичките се оттеглят и си правят само медиациите.  

Промените, които се постигнаха тази година са много добри. Изключително важно е да 

се работи в посока обмяна на опит – да се учим. Това е най-ценното, което можем да 

получим – давайки. Важно е да се създаде пазар на медиацията. Нека да има и други 

медиаторски организации, към които да препраща съдът. Подкрепата на председателя 

на съда е много важна. Това обаче е задача, която не може да се реши от Центъра. 

Свилена Димитрова дава думата на членовете на ОС за въпроси към 

номинираните. 

Богдана  Ваташка: Човек трябва да бъде максимално откровен. Какво ми 

липсваше в представянето на номинираните – как си представя председателят Центъра 

в бъдеще. Останах с впечатление, че председателят балансира между интересите на 

медиаторите и съдиите. Тук сме доброволци – как виждат двете дами заплащането в 

Центъра? Твърди се, че са необходими още медиатори. Ако медиаторите се чувстват 

удовлетворени, и да се увеличат медиациите, ще се справим. 

Симона Такова: Мисля, че минахме този период на растежа „медиатори срещу 

съдии”. Вече няма такова противопоставяне. По отношение на групичките – винаги съм 

се стремяла да не работим по този начин и да се предпазваме от интриги. Ние сме екип, 

такива трябва да са отношенията в Центъра. Представям си Центърът да продължава да 

бъде част от съда. Не зависи от нас законодателната инициатива, но трябва да работим 

в тази посока. На 3-ти и 4-ти април идва експертна мисия от ЕК на СЕ, да изчакаме да 

видим техния анализ и предложения. Медиацията в момента се развива благодарение  

от препращанията от съда. Ако стане задължителна „първа обща среща”, това ще 

промени нещата. Но сега да искаме от страните да плащат - едва ли е удачно. Важно е 

да обменяме опит – кой в какво е сполучил, какви трудности е срещнал. Всички 

медиатори  в Центъра имат и друга работа, от която се изхранват – не можем да искаме 

неограничено време да работят доброволно. По отношение на броя на медиаторите – 

ако е необходимо, ще направим прием и наесен. И да отпадат медиатори, които не са 

активни. 

Богдана Ваташка: Липсва SWOT анализ. Да анализираме външните фактори, 

които пречат. 

Симона Такова:  Сега не предлагаме стратегия, това е платформата за 

следващата година. Опитахме да направим такава през 2012 г., според методиката, но 

не успяхме сами да се справим. 

Милена Гунчева : Да, необходими са нови медиатори, винаги е добре да има 

свежи сили. Заплащане в Центъра сега не може да стане. Какво имам предвид като 

казах пазар на медиацията – да се поставят граници за брой срещи, часове /медиация. 

Ако страните искат повече, да потърсят и другаде. 

Надя Банчева: Във връзка със заплащането – каква е мотивацията на 

медиаторите в Центъра? 

Милена Гунчева: Мотивацията е да са удовлетворени и ако може в бъдеще да 

работят в центрове с платена медиация. 



Съдия Гала Вълкова: Никой от съдиите не казва, че това, което правите не е 

успешно и не струва пари. Но в момента няма как да се плаща от съда и ако го искаме 

от страните, ще намалеят препращанията. Лимитирайте си срещите – за всеки това 

може да са различен брой часове. 

Румен Николов : Каква е връзката на Центъра с Министерството на 

правосъдието? 

Симона Такова: Споменах, че ще има среща с експерти от ЕК на СЕ. Създава се 

и работна група под ръководството на зам.-министър на правосъдието за изготвяне на 

Национална стратегия за медиацията. Нека отчитаме и конкретната обстановка – 

служебно правителство, избор на председател на СРС, парламентарни избори, избори 

за ВСС. 

Милена Гунчева: Досега повече внимание се обръщаше на ВСС. Но през цялото 

време е имало връзка и с Министерство на правосъдието. Това, което можем да 

направим тази година, е да поддържаме добра комуникация с ресорния зам.-министър 

Митова.  

Елиза Николова: От личен опит, като председател на ПАМБ, знам че една 

година не е достатъчен срок за разгръщане на потенциала и изпълнение на плановете на 

УЕ, да дадем възможност на настоящия екип. 

Елена Яньова: Да не продължаваме да се занимаваме с „групичките”, това е 

минало, преодоляно е. 

Съдия Евгени Георгиев: Готови ли са кандидатите да бъдат модератори на 

срещи между медиаторите? 

Симона Такова и Милена Гунчева – сега ще имаме повече време за такива срещи 

за обмяна на опит и мнения, според новите Правила имаме само 3 редовни заседания на 

ОС, в останалото време ще можем да провеждаме и такива срещи. 

Пристъпва се към гласуване за избор на председател. Свилена Димитрова 

предлага явно гласуване, тъй като в правилата не е предвидена възможност за тайно 

гласуване. От страна на участниците в ОС постъпва предложение за тайно гласуване, 

подкрепено и аргументирано от съдия Евгени Георгиев.  

Свилена Димитрова подлага на гласуване начина на гласуване и ОС: явно или 

тайно. ОС взема решение с мнозинство от 27 гласа гласуването за председател на ЦСМ 

да бъде тайно. 

ОС определя комисия по избора в състав: Мариана Николова, съдия Даниела 

Радева и Миряна Калчева. 

Комисията обявява резултатите от гласуването: Присъствено са гласували 44 

члена,  и 10 члена са гласували по имейл. Гласовете са разпределени, както следва: 

От присъстващите: за Симона Такова 33 гласа 

   за Милена Гунчева 10 гласа 

   невалидни/празна/   1 бюлетина 

Имейл гласували за Симона Такова   8 гласа 

   за Милена Гунчева   2 гласа 



Общо:              за Симона Такова  41 гласа 

                         за Милена Гунчева  12 гласа 

Симона Такова е преизбрана за председател на ЦСМ за следващия мандат – 

м. март 2017 – м.март 2018 т. 

Свилена Димитрова дава думата на двамата кандидати за изказване, след което 

се преминава към Приемане на насоките. 

По т.4 от дневния ред: 

Симона Такова представя 4-те основни насоки от своята платформа, към всяка 

от която са разписани конкретни дейности и отново поставя въпроса във връзка с тях да 

бъдат избрани 4-ма зам.-председатели. Освен това тя се обръща към всички членове да 

дадат своите бележки и предложения по дейностите, тъй като годишният план следва 

да бъде приет до 1 месец от отчетно-изборното заседание. 

След обсъждане предложението за броя на членовете на ЕУ е прието от ОС, 

както и решение до следващото заседание да се предложат съответните допълнения в 

Правилата.  

По т.5 от дневния ред: 

Симона Такова предлага запазване на досегашния екип и за 4-ти зам.-

председател - съдия Васил Александров. 

Съдия Васил Александров прави кратко изказване, с което се представя на 

членовете на ЦСМ. 

След последвалото гласуване ОС единодушно избира за зам.-председатели 

на ЦСМ: 

Цветелина Кържева 

Светослав Стефанов 

Свилена Димитрова 

Васил Александров 

По т.6 от дневния ред 

След направени предложения и обсъждане, ОС единодушно избира за членове 

на АЕ:   

съдия Мая Михайлова 

  съдия Даниела Радева 

  Снежина Джакерска 

  Миряна Калчева 

Съдебният координатор Мариана Николова е член по право на УЕ и на АЕ. 

По т.7 от дневния ред се реши 



7.1. Въваеждащото обучение на новоприетите медиатори, предвид изразеното от тях 

желание да започнат по скоро работата си в ЦСМ,  да се проведе на 25 март или на 1 

април, 2017 г. 

7.2. Желаещите да се включат в подготовката на посещението на Виктор Шахтер да се 

свържат със съдия Евгени Георгиев  

Събранието приключи работа в 20:10 часа 

Протокола водиха: 

1. Мариана Николова 

2. Миряна Калчева   

 

Към протокола е приложен списък на присъствалите на заседанието членове: 

1. Ангелина Иванова 

2. Ани Капралова-Петрова 

3. Ася Йорданова 

4. Богдана Ваташка 

5. Борислава Кирова-Илиева 

6. Борислава Николова 

7. Вера Симеонова 

8. Владя Борисова 

9. Гергана Декова 

10. Даниела Стойчева 

11. Десислава Исаева 

12. Десислава Каменова 

13. Десислава Монева Петкова-Пенева 

14. Диляна Божанова 

15. Динела Велкова 

16. Евгения Димова 

17. Евгения Нанчева 

18. Елена Яньова 

19. Елиза Николова 

20. Емил Ботов 

21. Ирен Бекриева 

22. Карло Луканов 

23. Красимира Георгиева 

24. Мариана Дублева 

25. Мартин Арсов 

26. Милена Гунчева 

27. Милена Савова 

28. Миряна Калчева 

29. Надя Банчева 

30. Наталян Вълчовски 

31. Петя Неделева 

32. Рената Вълкова 

33. Рубина Минкова 

34. Румен Николов 

35. Светослав Стефанов 

36. Свилена Димитрова 



37. Симона Такова 

38. Снежина Джакерска 

39. Цветелина Фердинандова 

40. Рени Радева 

41. С-я Евгени Георгиев 

42. С-я Галя Вълкова 

43. С-я Васил Александров 

44. С-я Даниела Радева 

45. С-я Цветелина Кържева 

46. С-я Цветелина Костова 

47. Мариана Николова 

 

 


