
 

ПРОТОКОЛ  

от третото редовно заседание на Общото събрание на 

ЦЕНТЪРА ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ, проведено на 

19.10.2017 г. 

 

На заседанието присъстваха:  

1. Симона Такова 

2. С-я Евгени Георгиев 

3. С-я Васил Александров 

4. С-я Цветелина Кържева 

5. С-я Галя Вълкова 

6. С-я Даниела Радева 

7. С-я Цветелина Костова 

8. Мария Георгиева 

9. Мариана Николова 

10. Светослав Стефанов 

11. Снежина Джакерска 

12. Миряна Калчева 

13. Адриана Страхилова 

14. Десислава Исаева 

15. Десислава Монева 

16. Евгения Димова 

17. Елена Яньова 

18. Ирен Бекриева 

19. Лилия Симеонова 

20. Любка Василева-Карапанова 

21. Мариана Дублева 

22. Нина Курдоманова 

23. Петя Неделева 

По уважителни причини отсъстваха: 

1. Евгения Нанчева 

2. Свилена Димитрова 

3. Боянка Корнажева 

Заседанието беше председателствано от Симона Такова.  

Прието беше протокола от това заседание да се изготви от  Евгения Димова. 

Събранието беше проведено по следния ДНЕВЕН РЕД, предварително изпратен 

до всички членове на електронната им поща от Координатора: 
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1. Отчет за дейността на ЦСМ в периода 20.03.2017 – 15.10.2017 г.  

2. Информация от АЕ за работата на медиаторите в ЦСМ и проведените медиации. 

3. Актуализиране на годишния План за дейността  на ЦСМ и работните групи за 

изпълнението му. 

4. Приемане на изменения на Правилата за организацията и дейността на ЦСМ.  

5. Организиране на ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017. 

6. Други 

                  По т.1 от дневния ред: Отчет за дейността на ЦСМ в периода 20.03.2017 – 

15.10.2017 г. докладва Симова Такова.  Присъстващите бяха запознати предварително с 

отчета, изпратен по и-мейл,  и същият беше приет без въпроси и бележки.  

Симона Такова обърна внимание на предложението на УЕ за отличаване на 

членовете на ЦСМ с най-голям принос за организирането и провеждането на 

посещението на Виктор Шахтер, Дженифър Брандт и проф. Дейвид Вайс с грамоти; 

изпращане на благодарствени писма на другите членове, участвали в организацията на 

националната конференция и обученията, както и изпращане на благодарствено писмо 

до г-н Димо Димов, който изготви безвъзмездно програмата и банера за 

конференцията. Предложението беше прието единодушно. Отговарят Светослав 

Стефанов и Симона Такова 

Пред ОС беше представена и статистика на препращанията и проведените 

медиации за периода 1.01. – 16.10.2017 г. както следва: 

           През отчетния период в ЦСМ са постъпили общо 160 дела /  в тази цифра са и 

делата, по които страните сами са се обърнали към ЦСМ, без да са препратени от 

съдия/ 

Отказани от ищеца са 39 случая 

Отказани от ответника – 17. 

Отказани и от двете страни – 3. 

Проведени са 101 медиации. Подписани са 28 споразумения = 26.9%.. По 19 медиации 

=18,3% процедурата продължава. 

По типове дела: вещен иск 6, делба 9, други дела 7, етажна собственост 1, ЗЗДН 12, 

кредит 3, развод 15, режим лични отношения 14, родителски права 21, семеен  СГС 2, 

трудов спор 4, търговски спор 5. Общо семейно спорове СРС и СГС без ЗЗДН – 52 

дела. 

             Констатирано беше, че до момента има повече препратени дела и повече 

проведени медиации в сравнение със същия период на миналата година. Очаква се 

повишение и в ДНИТЕ НА МЕДИАЦИЯТА 2017 . 

По т.2 от дневния ред:  Информация от АЕ за работата на медиаторите в ЦСМ 

и проведените медиации:  АЕ не е имал  ежемесечни срещи поради заболяване на 

двама от членовете му. Информацията от срещата на АЕ на 9.10.1.2017 г. е изпратена 

предварително по и-мейл и членовете са запознати с нея. Миряна Калчева, член на АЕ,  

обърна внимание на това, как се разглеждат неудовлетворителните обратни връзки от 

страните и предложи да бъде напрaвен отделен “work shop” за обратните връзки. 

Симона Такова подкрепи предложението и каоза, че това може да стане по време на 

ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА. 
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Според съдебния координатор Мария Георгиева, трябва да бъде водена отделна 

статистика на медиациите, инициирани от страните, тъй като там се получават и 

повечето откази на една от страните да участва в процедура по медиация.  

Мария Георгиева и Любка Василева предложиха статистиката да се води по 

календарни години, както е и американската програма, а не по сезони. Предложението 

беше прието и ще бъде заложено в Правилата. В тази връзка беше проведена и 

дискусия относно изискванията за записване в графика – да се отчита на календарна 

година, а не по сезони. 

    По т. 3 Актуализиране на годишния План за дейността  на ЦСМ и работните 

групи за изпълнението му: 

     Симона Такова представи предложението на УЕ за актуализиране на годишния 

план, което беше изпратено предварително по е-мейл. Обсъдени бяха конкретните 

дейности, които се предлага да се пренасрочат  или отпаднат.  

Съдия Васил Александров, заместник – председател на ЦСМ  обяви, че на 

20.10.2017 г. ще бъде проведена среща с адвокати и младши адвокати в  ЦОА „Кръстю 

Цончев” със съдействието на адв. Албена Пенова.  

Васил Александров представи инициативата на Свилена Димитрова, 

зам.председател на ЦСМ и председателя на РС Перник за провеждане на среща за 

представяне на дейността на ЦСМ и препращанията във връзка с желанието на РС за 

създаване на ЦМ в Перник. Срещата ще бъде проведена в рамките на ДНИ НА 

МЕДИАЦИЯТА 2017  от Свилена, Васил и съдия Владимир Вълков. Взе се решение 

при необходимост и желание на страните  по висящи дела пред  РС Перник, до 

откриването на ЦМ там, след получаване на съгласие от председателя на СРС,  да бъдат 

провеждани медиации от ЦСМ към СРС и СГС.  

По годишния план беше решено още: 

 по т. 1. 6 – Обучението  на медиатори, свързано с психологичните аспекти на 

различните спорове, беше отложено за м.януари 2018 г. 

по т. 3.7 - Обучение на съдебни служители. Предвид заетостта на същите беше 

взето решение само да им се предоставят брошури на ЦСМ за раздаване, без 

провеждане на обучение.  

по т.4.6 – Завършване и въвеждане в действие на информационна система на 

ЦСМ. Беше взето решение за проучване на въпроса и представяне на мнение пред УЕ 

от Лъчезар Насвади, Мария Георгиева, Мариана Николова.  

по т.4. – Създаване на електронна библиотека със специализирана литература за 

членовете на ЦСМ Съдия  Евгени Георгиев предложи дори и да не се надгражда, вече 

качената информация във форума на ЦСМ да се съхрани. За актуализиране на форума 

отговарят Лъчезар Насвади, Мария Георгиева, Мариана Николова. 

Симона Такова предложи всеки медиатор да провери сам в каква дейност се е 

записал и в каква може да се запише при актуализирането на годишния план.  
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По т.4 от дневния ред: Приемане на изменения на Правилата за 

организацията и дейността на ЦСМ:  

Предложенията за промени /също изпратени предварително по и-мейл/ в частта 

номинации и избор на председател, мандат, оперативно ръководство на ЦСМ, 

процедура за препращане, бяха обсъдени и приети единодушно  

Сериозна дискусия обаче беше повдигната във връзка с предлаганите промени в 

раздел VI „ГРАФИК НА МЕДИАТОРИТЕ“. Най- дискутирани бяха въпросите за 

изискванията за записване в графика от страна на медиаторите, минимален брой на 

задължително провеждани медиации от медиаторите, евентуални наказания при 

неизпълнение на тези правила.  Изказаха се съдебните координатори Мария Георгиева 

и Мариана Николова, съдия Евгени Георгиев, съдия Галя Вълкова, съдия Васил 

Александров Светослав Стефанов,  Елена Яньова, Любка Василева, която беше 

изпратила  и мнението си предварително по мейл. Мнението на Любка Василева беше 

подкрепено писмено и от Теодора Костова.   

 Взе се решение дискусията по този раздел да продължи и в тази част Правилата 

да останат непроменени.  

По т.5. от дневния ред Организиране на ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017 

Беше взето решение същите да бъдат проведени в дните 15-18.11.2017 г. 

За организиране на събитията в ДНИТЕ  да се създаде работна група от 

записалите се за това събитие членове на ЦСМ в годишния план. Първата среща на 

работната група беше насрочена за  24.10. от 17.30 в СГС - 73 зала.  

Симона Такова обърна внимание, че е важно отсега да се подготви и медийното 

отразяване на ДНИТЕ. В тази връзка членовете на УЕ са поискали среща с 

председателя и с пресаташето на СРС в близките дни, на която ще представят и отчета 

на УЕ и актуализирания план за работа 

Светослав Стефанов предложи да се разговаря със страни, доволни от 

процедурата по медиация, които да дадат интервю или да участват в телевизионен 

репортаж за това – като част от ДНИ НА МЕДИАЦИЯ  2017 г. 

Миряна Калчева представи новия проект на БТПП, по който може да бъде 

организирано  съвместно събитие с  ЦСМ  в ДНИТЕ.  

По точка Други,  

Елена Яньова постави въпроса за наличието на питейна вода в залата за 

медиация в СРС – на 2 етаж.  

                                               

                                             Изготвил протокола: 

       / Евгения Димова/ 

 


