
Протокол 

на Управителния екип на ЦСМ от 14.10.2015 г. 

На 14.10.2015 г. се проведе  заседание на Управителния екип при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на резултатите от срещите със председателя на ВКС Лозан Панов и 

председателя на СРС - Методи Лалов. 

2. Обсъждане дейността на координатора и работата на УЕ като цяло.  

3.  Обсъждане на срещата с Председателя на НАМ Йосиф Герон. 

4. Подготовка на информационни материали за седмицата на медиацията. 

 

Участваха: 

МИЛЕНА ГУНЧЕВА 

ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 

ЛЪЧЕЗАР НАСВАДИ 

Атанас Николов предварително е запознат с въпросите, които ще се обсъждат и е изразил 

становище по всички от тях.  

Решения: 

1. Да се следва програмата на седмица на медиацията, като при реализиране на 

дейностите да използваме ресурсите предложени от председателите на ВКС и СРС, 

които са: 

12.10.2015 - 12 часа - среща с Лозан Панов: 

- подкрепя провеждането на седмица на медиацията; 

- разрешава да има информационно бюро в Съдебната палата и  използването на пресцентъра 

за медиации, ако има препращане; 

-ВКС ще съдейства, за отпечатването на информационните материали  за седмица на 

медиацията, за подробности ще се подържа връзка с началника на канцеларията Роза 

Георгиева; 

-съгласен е негово послание да бъде отпечатано на брошурата на ЦСМ, текстът ще се уточни с 

Роза Георгиева. 

-Ще участва лично и ще открие Кръглата маса, която ще се проведе през седмица на 

медиацията. 

12.10.2015 - 15 часа  среща с Методи Лалов (присъстват М.Гунчева и Е.Нанчева): 



- подкрепя провеждането на седмица на медиацията; 

-има забележки към работата на ЦСМ и в частност на координатора. Не желае да се намесва 

пряко в този момент. Очаква да види подобрение. 

-определя стая 126 за информационно бюро по време на седмица на медиацията; 

-банери могат да се поставят на оградата на съда и пред стая 126; 

-подкрепя провеждането на обучения по препращане на новоназначени съдии в СРС и за 

съдебни служители по време на седмицата на медиацията.  По ел. поща ще се препрати 

поканата за обучения на съдии и съдебни служители. За целта може да се ползва стая 502. Зала 

502 може да се ползва през цялата седмица на медиацията, както за обучения, така и за деня 

на отворените врати и посещения на ученици; 

-Иска цялата информация за седмицата на медиацията - програма, писма, информационни 

материали в електронен вариант. 

-Не може да присъства на кръглата маса, ще изпрати представител на СРС. 

2. Да се работи за подобряване дейността на ЦСМ, в частност за подобряване  на 

дейността координатора и на УЕ в съответствие с направените забележки от 

председателя на СРС Методи Лалов. 

3. Да се актуализират писмата до председателите на СРС и СГС, писмата до съдиите, 

справката за дейност ЦСМ 2015 и  проекто-програма на седмица на медиацията(отг. 

Милена Гунчева) и координатора да ги прати по електронен път. 

4. Ще се работи за организиране на седмицата на медиацията при взаимодействие с 

НАМ и другите медиаторски организации в София. Милена Гунчева и Евгения 

Нанчева отговарят за координиране на дейността ни с другите организации. 

5. Във връзка с информационите материали се приема следното: 

- Милена Гунчева в рамките на една седмица ще подготви проект за 

информационни материали за седмицата на медиацията; 

- Когато получим текста на Лозан Панов, с който подкрепя медиацията и ще бъде 

отпечатан на брошурата на ЦСМ, Лъчезар Насвади организира обновяването и 

отпечатването и. 

 

 


