
 

Протокол  

на Управителния екип на ЦСМ от 28.05.2015 г. 

На 28.05.2015 г. се проведе заседание на Управителния екип при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на организираните  мероприятия  от ЦСМ в сътрудничество с 

Висшия съдебен съвет и БТПП: 

- 2 обучения по препращане за съдии, проведени от Виктор Шахтер; 

- 2 обучения за медиатори, проведени от Виктор Шахтер; 

- Срещи на Виктор Шахтер с ръководители в Съдебната система, 

Изпълнителната власт, Търговски организации, а също така със съдии, 

адвокати и медиатори; 

- Провеждане на семинар  по препращане към медиация на тема 

„Медиацията среща съдиите“ в град Варна на 15.05.2015 г.   

- Участие в кръглата маса, организирана от НАМ  свързана с Директива 

2013/11/ЕС от 21.05.2013 за алтернативно решаване на 

потребителските спорове  и предстоящите изменения в Закона за 

защита на потребителите . 

2. Уточняване броя на медиаторите, които ще бъдат поканени в края на този 

сезон за продължавване на дейността си в ЦСМ за още една година. 

3. Разглеждане на актуализирания проектобюджет на ЦСМ, който да се 

предложи на Комисията за приемане. 

От УЕ на заседанието присъстваха: 
МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 
АТАНАС НИКОЛОВ 
 
 
Решения: 

1. Анализиращия екип  да направи допълнение към своя годишен анализ – 

списък на медиаторите, които да продължат работата в ЦСМ съгласно 

правилата по Т. 5.1.2. Медиаторите се избират за срок от една година. При 

положително становище на Анализиращия екип по т. 10.6 медиаторът 

продължава дейността си в ЦСМ за срока по предходното изречение. Този 



списък и таблицата за годишен анализ ще бъдат основа  за  установяване на 

броя нови медиатори, които са необходими на ЦСМ за следващия сезон. 

2.  УЕ предлага за приемане от Комисия следния проектобюджет за 2015 година: 

План за дейността на Центъра за спогодби и медиация към СРС 
и СГС 

 за  2015 година и необходимост от финансиране или друго 
допълнително подпомагане 
  

Насока на развитие и планирани дейности срок Необходимост 
от финансиране 

или друго 
допълнително 
подпомагане 

1: Институционално изграждане на центъра 
1.1. Оптимизиране на правилата и формулярите за работа в 

Центъра при възникване на необходимост 
постоянен - 

1.2. Въвеждане на информационна система за администриране 
на Центъра. 

Първи етап 
30.04.2015г. 
 
Втори етап 
15.12.2015г. 

- 

1.3. Оптимизиране на подходите за събиране на обратна 
връзка. 

Октомври 
2015  

- 

1.4. Продължаване на дейността по изготвяне  за законодателни 
промени във връзка с приложното поле на медиацията в 
България, съвместно с Министерство на правосъдието, ВСС 
и други медиаторски организации.  

постоянен  
- 

1.5.  Взаимодействие между съдии и медиатори чрез 
разпространение на електронен информационен бюлетин  

постоянен - 

1.6. Провеждане на регулярни срещи между съдии и медиатори 

и организиране на специализирани семинари по медиация 

постоянен - 

1.7 Организиране и провеждане на въвеждащо обучение за 
новоприети медиатори. 

постоянен - 

1.8 Координиране на стажантската програма към Центъра. постоянен - 

1.9. Текущо актуализиране на „Наръчник на медиатора” с 
примерни текстове на спогодби в областта на семейното, 
вещното и др.отрасли на правото, и други практически 
документи. 

постоянен - 

1.10 Извършване на сравнителен анализ между медиацията и 
съдебната процедура (относно удовлетвореността на страните и 
икономията на време и средства) – на базата на проучване на 
HILL провеждано от Мартин Граматиков. 

Декември 
2015 

- 

1.11. Изготвяне на вътрешен организационен анализ на 
структурата и дейността на ЦСМ и изготвяне на доклад с 

септември  
2015 

- 



предложения за подобряване на работата. 

 2: Повишаване на качеството на медиацията и 
работа за подобряване на 
вътрешноорганизационния климат. 

  

2.1. Организирне и провеждане на работни срещи, на които 
членовете на Центъра да могат да споделят своята практика от 
проведените през сезона медиации и да обменят опит. 
Периодични професионални и образователни срещи, вътрешни 
обучения, кръгли маси с участието на медиатори и стажанти в 
СРС и СГС. 

Периодично 
 

1000 лв. 
 

2.2. Предлагане на месечен културен афиш – възможност 
медиаторите да имат повече възможности за неформална 
комуникация и изграждане на човешки и професионални 
взаимоотношения. 
 

постоянен - 

2.3. Организиране и провеждане на работен уикенд  по 
предварително избрана тема,  с включване на медиатори, 
съдии и адвокати. 
 

1 годишно 400 лв. 
Материали и 
малка част от 

разходите, 
напр.обяд 

2.4. Организиране на изнесени заседания на Комисията, в които 
да имат възможност да се включат всички медиатори  и съдии, 
които проявяват интерес към общозначимата тема и към 
формата на срещата. 

2 пъти 
годишно 

300 лв. 
малка част от 

разходите, напр. 
безалкохолно 

2.5. Организиране на събитие „На гости в ЦСМ –  Отборът на 
Софийския университет "Св. Климент Охридски" с най-доброто 
представяне на България в престижното състезание по 
международна търговска медиация. Състезанието се 
организира от Международната търговска камара за X-та 
юбилейна година в Париж и заслужено е получило приза за 
събитие, задължително за всички практикуващи в сферата на 
алтернативното разрешаване на спорове“. 

Май месец - 

 3: Развитие на комуникацията  и повишаване на 
информираността в ЦСМ – дейността е под 
мотото 5 години ЦСМ към СРС и СГС 

  

3.1. Организиране и провеждане съвместно с ЕЛСА на 
Презентация и дискусия в СЮБ. Тема „Медиацията в България. 
Център за спогодби и медиация към СРС и СГС – представяне, 
добри практики”-  

17.04.2015 
година. 

- 

3.2. Организиране и провеждане на публична лекция в НБУ  11.05.2015 
година. 

- 

3.3. Периодични образователни срещи със стажанти в СРС и СГС  ежемесечно - 

3.4. Изготвяне на учебна програма за нов избираем предмет 
свързан с медиацията и въвеждането му като факултативен 
в  Софийски университет 

Октомври 
2015 

- 

3.5 . Организиране и провеждане на серия от презентации – 

„Медиацията в България. Център за спогодби и медиация към 

СРС и СГС – представяне, добри практики”- в НБУ, СУ,  

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ – град Благоевград. 

постоянен - 



3.6. Актуализиране, отпечатване и разпространение на 

информационни материали за  медиацията и за дейността 

на центъра 

постоянен 600 лв 

3.7. Приключване на семинарите по препращане към медиация 

по проекта „Медиацията среща съдиите“, в който ЦСМ 

работи в партньорство с БТПП  

Май 2015 - 

3.8. Организиране и провеждане на обучение за съдии в НИП   12.05.2015 
13.05.2015  

- 

3.9. Организиране и провеждане на среща дискусия Виктор 

Шахтер с адвокатите от САК на тема“Как адвокатите могат 

да печелят от развитието на медиационната практика в 

България“ 

Май 2015 - 

3.10. Организиране и провеждане Конференция по 

проблемите на медиацията в България съвместно с други 

медиаторски организации. 

юни 2015 500 лв 
Материали  

3.11. Организиране и провеждане на презентация за 

съдебните служители. – един път в годината. 

 - 

3.12. Разработване на промени в сайта на ЦСМ. 

Актуализиране на списъка на медиаторите и изработването 

на кратка информация за всеки медиатори и снимка.  

2015 - 

3.13. Организиране и провеждане на индивидуални срещи 

със съдии от СРС и СГС, с цел запознаване на съдиите с 

конкретните дейности на ЦСМ и насърчаване препращането 

към МЕДИАЦИЯ.  

постоянен - 

3.14. Работа за популяризиране на фейсбук страницата на 

ЦСМ 

постоянен - 

3.15. Организиране и провеждане на „ДНИ НА ОТВОРЕНИ 

ВРАТИ В ЦСМ” 

2 пъти 
годишно 

300 лв. 

3.16. Организиране и провеждане на седмица на медиацията. Октомври 
2015 

500 лв. 

3.17. Информационно отразяване на дейността на ЦСМ.- 

Връзка с медиите – своевременно и ефективно. 

постоянен - 

3.18. Поддържане на интернет страница  100 лв 

3.19. Мероприятия по откриване и закриване на сезона постоянен 400 лв. 

3.20.  ОБЩА 
СУМА: 

4 100 ЛВ. 

 

 

Следваща работна среща на 15.06.2015 г. от 15 часа. 


