
 
 

Протокол  
на Управителния екип на ЦСМ от 08.01.2015 г. 

На 08.01.2015 г. се проведе заседание на Управителния екип Комисията при следния 
дневен ред: 

1. Организиране на заседанието на Комисията. 

2. Обсъждане на резултатите от работата по предложенията за задължителна 
медиация и за сътрудничеството ни с г- Шахтер. 

В обсъждането участваха: 
МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 
КЕРАЧКА МИХАЕЛ 
 
По първа точка се взе решение да се подготви визия за отбелязването на 5-
годишнината, а не план. Планът ще бъде съставен от УЕ, който ще бъде избран през 
февруари и ще работи през 2015 г. 
По втора точка се взе решение да се проведат няколко работни срещи- със съдия 
Лалов и с експерти от министерство на правосъдието. 
Следваща работна среща на 19.01.2014 г. от 12, 00 часа в ЦСМ. 

 
 

Протокол  
на Управителния екип на ЦСМ от 20.01.2015 г. 

На 20.01.2015 г. се проведе среща на Управителния екип и председателя на СРС г-н 
Лалов при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на резултатите от работата по предложенията за задължителна 
медиация и за сътрудничеството ни с г- Шахтер и предстоящата среща във 
ВСС. 

2. Обсъждане преместването в новата сграда на СРС и възможностите за 
развитие на ЦСМ, която тя ни дава. 

В обсъждането участваха: 
МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 
КЕРАЧКА МИХАЕЛ 
АТАНАС НИКОЛОВ 
Съдия Лалов подкрепя съдиите и медиаторите в ЦСМ, които работят за законодателни 
промени за задължителна медиация. Личното му становище е, че по брачни дела на 
семейства с деца има необходимост от задължителна медиация, за да бъдат защитети 
най-добре интересите на децата. Подкрепя Центъра в сътрудничеството му с ВСС и с 
фондацията на г-н Шахтер. Предлага за обучения и срещи на медиатори и съдии да се 
ползва добре оборудваната зала, която е за 45 души на 5-тия етаж в СРС. 
Преместването на ЦСМ в новата сграда ще стане през март. Деловодството на Центъра 
ще е на първия етаж при деловводствата на съда. Ще разполагаме с две зали за 
медиация на 5 етаж. 


