
Протокол 

на Управителния екип на ЦСМ от 02.10.2015 г. 

На 02.10.2015 г. се проведе  заседание на Управителния екип при следния дневен ред: 

1. Подготовка на заседанието на Комисията от 06.10.2015 г. 

2. Обобщение на предложенията на работната група за подготовка на седмицата на 

медиацията.  

3. Подготовка на текстовете за писма във връзка със седмицата на медиацията, които 

да се предложат на обсъждане на Комисията 

 

Участваха: 

МИЛЕНА ГУНЧЕВА 

ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 

ЛЪЧЕЗАР НАСВАДИ 

 

Решения: 

1. За разглеждане на Комисията да се предложи следната Проекто-програма: 

СЕДМИЦА НА МЕДИАЦИЯТА 

 

09-13  НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА 

 

ПРОГРАМА 

 

09.11.2015 

1. 10 часа. Среща-разговор със служители на СРС за ролята на съдебните секретари и 

деловодители в популяризирането на медиацията и за улесняване на гражданите при 

ползването на тази услуга, която се предоставя от ЦСМ към СРС и СГС. 

2. 14 часа. Информационна среща с новоназначени съдии в СРС за дейността на ЦСМ към СРС и 

СГС. Ролята на съдията за насърчаване на спогодяването и препращане към медиация. 

3. 10-12 часа, 13-15 часа Информационни бюра в Софийски районен 

съд(СРС) и Софийски градски съд (СГС) 



 

10.11.2015 

1. 10 часа. Информационна среща с новоназначени съдии в СГС за дейността на ЦСМ към СРС и 

СГС. Ролята на съдията за насърчаване на спогодяването и препращане към медиация 

2. 14 часа. . Среща-разговор със служители на СГС за ролята на съдебните секретари и 

деловодители в популяризирането на медиацията и за улесняване на гражданите при 

ползването на тази услуга, която се предоставя от ЦСМ към СРС и СГС. 

3. 10-12 часа, 13-15 часа Информационни бюра в СРС и СГС 

4.16-18 часа  Публична лекция в НБУ на тема „Медиацията – нова култура на общуване“ . 

 

11.11.2015 

1. 10 -14 часа Конференция /Кръгла маса/ на тема „ Медиацията в България - възможности и 

перспективи“- Конферентната зала на Съдебната палата 

2. 10-12 часа, 13-15 часа Информационни бюра в СРС и СГС 

3. 16-18 часа Лекция в СУ на тема „Медиацията – нова култура на общуване“ . 

 

12.11.2015 

1. 10-12 часа, 13-15 часа Информационни бюра в СРС и СГС 

2. 10-16 часа Ден на отворените врати в Центъра по спогодби и медиация 

към СРС и СГС 

3. 16-18 часа Лекция в СУ на тема „Медиацията – нова култура на общуване“ . 

13.11.2015 

1. 10-12 часа, 13-15 часа Информационни бюра в СРС и СГС 

2. 15-17 часа Уъркшоп за медиатори – бул. П.Евтимий”2 

3. 17 часа Закриване на седмицата на медиацията в ЦСМ. 

 

 

Присъствие на медиатор/и по време на съдебните заседания в СРС и СГС периода 09-

13.11.2015 г. и препращане директно към медиация. 



 

2. За разглеждане пред Комисията да се предложат следните писма: 

                       До председателите на съдилища  да се подготвят във следния формат: 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

В периода 09-13 ноември 2015 г. Центърът за спогодби и медиация към Софийски районен и 

Софийски градски съд организира провеждането на Седмица на медиацията. В рамките на тази 

инициатива ще се проведат мероприятия за популяризиране на медиацията, а в Софийски 

районен съд и Софийски градски съд ще има медиатори, които ще са на разположение на 

съдиите и гражданите за информационни срещи. 

Бихме искали да помолим за Вашето разрешение в периода 09-13 ноември  в часовете от 10 до 

15 часа да ползваме за информационни срещи пресофиса на ВКС, който се намира на първия 

етаж до централния вход на сградата и да разположим пред него бюро с информационни 

материали и трансперант, който информира за програмата на седмицата на медиацията, която 

се провежда в Софийски районен и Софийски градски съд. На посоченото място в тези часове 

можем да организираме присъствието на медиатори и стажанти от ЦСМ, които да съдействат 

на гражданите, които искат да се възползват от медиацията като извънсъдебен способ за 

решаване на спорове.  

Молим за разрешение да ползваме на 11 ноември 2015 година конферентната зала на 

Съдебната палата  за организирането на Конференция /Кръгла маса/ на тема „ Медиацията в 

България - възможности и перспективи“, която ще се проведе в часовете от 10 до 15 часа. 

 Към писмото прилагаме проекто-програмата за седмица на медиацията 2015 г. 

 

 

гр. София        С уважение, 

06.10.2015 г.        /Милена Гунчева/ 

 

 

До председателите на  организации, с които можем да си сътрудничим в организирането на 

седмицата на медиацията: 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н СЛАВОВ, 



Стана ежегодна традиция, Центъра по спогодби и медиация към Софийски районен и 

Софийски градски съд да организира Седмица на медиацията. Тази година тя ще се проведе в 

периода от 09 до 13 ноември. Обичайните дейности, които ЦСМ организира през тази седмица 

са: 

-     Присъствие на медиатори в съдебните зали по покана на съдиите, за да разяснят на 

страните ползите от медиацията и да ги приканят да се възползват от нея; 

-  Провеждане на предварително планирани медиации в сградата на съда; 

- Организиране на информационни бюра в СРС и СГС; 

- Презентации за медиацията в СРС и СГС, а също така в СУ и НБУ; 

- Конференция /Кръгла маса/ на тема „ Медиацията в България - възможности и 

перспективи“; 

- Засилени медийни изяви на медиатори и съдии с цел популяризиране на медиацията в 

България; 

- Провеждане на ден на отворените врати в ЦСМ; 

- Работна среща за медиатори за представяне на добри практики; 

- Коктейл за закриване на седмицата на медиацията. 

Имаме желание седмицата на медиацията да стане общо дело на всички хора и организации, 

които участват в разпространението на идеите на медиацията и работят за положителната 

промяна в човешките взаимоотношения. 

  Ето защо, отправяме покана към Центъра по медиация към Съюза на юристите в 

България да се включи със свои мероприятия в  седмицата на медиацията и  до края на месец 

октомври да направим обща за всички медиаторски организации програма, която да 

популяризираме съвместно. „Съединението прави силата” – медиацията има нужда от общи 

усилия, за да стане обичаен начин за решаване на спорове в нашето общество. 

Ако прецените, че имате желание да се включите със свои мероприятия в седмицата на 

медиацията секретарят на Центъра по медиация към Съюза на юристите в България може да се 

обърне към координатора на ЦСМ - Лъчезар Насвади на имейл spogodbi@src-bg.org; факс  02/ 

8955 733 или на телефон 02/8955 423 за СРС , за да направим обща програма, който да 

включим в прессъобщенията. 

 

                                                                   С уважение, 

06.10.2015 г.                                             Милена Гунчева 

Гр. София                                                 Председател на ЦСМ при СРС и СГС 

 



 


