
Протокол 

на Управителния екип на ЦСМ от 28.07.2015 г. 

На 28.07.2015 г. се проведе заседание на Управителния екип при следния дневен ред: 

1. Обсъждане с работната група предложения за актуализиране на брошурата на Центъра. 

2. Организация за отпечатването на брошурата  

От УЕ на заседанието присъстваха: 

МИЛЕНА ГУНЧЕВА 

ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 

ЛЪЧЕЗАР НАСВАДИ 

 

Решения: 

1. Информацията за проекта Крайова, която заема цяла страница от брошурата да се 

намали до информация за финансирането. 

2. Новият текст на тази страница да е с важно за развитието на медиацията значение. На 

работната група се предлага текста: 

 

Центърът за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд  

работи от 2010 година.  Той е плод на реализираните идеи, мечти, вяра и труд на най-

големите ентусиасти и радетели за популяризиране на медиацията в България. В него бяха 

вложени неимоверни усилия и много всеотдайност на доброволци - медиатори, съдии, 

адвокати и съдебни служители. 

 Този център е един от най-успешните опити за реално приложение на медиацията в 

български условия. ЦСМ е реализацията на една мечта – хората да имат  възможност да 

поемат лична отговорност за живота си и реално да участват при вземането на решения 

за важните за тях неща. През изминалите години Центърът има успеваемост при 

подписване на споразумения около 40% от проведените медиации . 

Гражданите имат възможност да съчетаят сигурността, че институция ще реши спора,  

с възможността да използват силата, намерението и желанието си лично да постигнат 

успех в решаването на жизнено важни за тях задачи. Съдът се явява гарант, че 

гражданите няма да бъдат подведени и интересите им ще бъдат защитени. Имат и 

удовлетворението, че те решават и се възползват от реализирането на формулата  

„Печеля - печелиш“.  

Медиацията спестява на гражданите и държавата големи суми от незаведени или бързо 

приключили със спогодба съдебни дела, които са и скъпа, и дълга процедура. 



 Обликът на този Център го дават хората в него. Тук  работят съвместно едни от най-

добрите медиатори от активно действащите медиаторски организации в София , а също 

така медиатори, които нямат опит, но имат талант и желание да го реализират.  

Медиацията е добра възможност за решаване на спорове. 

Опитай се да уредиш спор с медиация.  

 Поговори с медиатор. 

3. Лъчезар Насвади поема ръководството на дейността по актуализиране и отпечатване на 

брошурата. 


