
Протокол 

на Управителния екип на ЦСМ от 04.11.2015 г. 

На 04.11.2015 г. се проведе  заседание на Управителния екип при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на приема за стажанти и медиатори в ЦСМ. 

2. Изготвяне на текст за  уведомително писмо за новоприетите медиатори .  

3. Определяне на дата и организиране на обучението за новоприетите стажанти. 

4.          Подготовка на седмица на медиацията. 

 

Участваха: 

МИЛЕНА ГУНЧЕВА 

ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 

ЛЪЧЕЗАР НАСВАДИ 

 

Решения: 

1. Координатора да уведоми кандидат медиаторите за решението на 

Комисията с писма. Текстът на писмото е: 

Уважаеми госпожо/господине, 

 През тази година отново интересът на медиаторите за включване в екипа на 

Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен и Софийски градски съд беше 

голям. Разгледахме всяка кандидатура с максимална обективност.  

Искам да Ви поздравя, че вашата кандидатура е одобрена.  

Благодарим Ви, че пожелахте да станете част от нашия сплотен екип.  

Във връзка с провеждането на Седмица на медиацията, разчитаме на Вашето активно 

включване в периода от 09.11 до 13.11.2015г.  

Изпращаме Ви Програма  и график за записване на участие в Информационите бюра в 

Софийски районен и Софийски градски съд. Моля до 12 часа на 6.11.2015 г. да ни 

върнете информация попълнена в таблицата /по електронната поща/  или по телефона 

/02/8955423 Лъчезар Насвади/, в кой съд и на коя дата можете да участвате в работата 

на информационните бюра.  

Разчитаме на Вашата подкрепа. 



Ще Ви уведомим допълнително, кога ще се проведе въвеждащо обучение за всички 

новоприети медиатори. 

    До нови срещи, с най-добри пожелания, 

    Лъчезар Насвади 

    Координатор 

     

2. Обучението за новоприетите стажанти да се проведе на 6.11.2015 г от 15 часа 

в стая 502 на СРС. В обучението на стажантите да се включат Милена Гунчева, 

Евгения Нанчева, Лъчезар Насвади. Да се покани за участие и съдия Борис 

Динев. 

3. За организацията на дейността на информационното бюро в СРС отговаря 

Лъчезар Насвади, а за това в СГС - Евгения Нанчева. 

4. За удобство дежурствата на информационните бюра през Седмица на 

медиацията ще се записват в следната таблица: 

Дежурни на информационни бюра през седмица на медиацията 

съд  дата час стажанти 
новоприети 
медиатори медиатори 

СРС 

9.11.  
понеделник 

10 -12 часа       

13 - 15 часа       

10.11.  
вторник  

10 -12 часа       

13 - 15 часа       

11.11.       
сряда 

10 -12 часа       

13 - 15 часа       

12.11.  
четвъртък 10 -12 часа       



13 - 15 часа       

13.11.       
петък 

10 -12 часа       

13 - 15 часа       

съд  дата час стажанти 
новоприети 
медиатори медиатори 

СГС 

9.11.  
понеделник 

10 -12 часа       

13 - 15 часа       

10.11.   
вторник 

10 -12 часа       

13 - 15 часа       

11.11.       
сряда 

10 -12 часа       

13 - 15 часа       

12.11.     
четвъртък 

10 -12 часа       

13 - 15 часа       

13.11.        
петък 

10 -12 часа       

13 - 15 часа       

       


