
Протокол 4  

на Управителния екип на ЦСМ от 18.08.2014 г. 

На 18.08.2014 г. от 18  часа се проведе заседание на Управителния екип Комисията при 

следния дневен ред: 

1. Организиране на седмица на медиацията. 

2. Организиране на  заседание на Комисията на 02.09.2014 г. 

 

Заседанието започна в 18 часа при спадащ кворум. На заседанието присъстваха: 

МИЛЕНА ГУНЧЕВА 

КЕРАЧКА МИХАЕЛ 

Отсъстват, но  дали мнение по разглежданите въпроси: 

АТАНАС НИКОЛОВ  

ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 

 

По първа точка се взе решение да се предложи на Комисията седмицата на 

медиацията да се проведе в края на октомври и  да се приеме предложението на 

Българската търговско промишлената палата за съвместни дейности в рамките на това 

събитие. Като: 

1. ЦСМ осигури конферентната зала на Съдебната палата  и да покани 50  съдии за 

провеждане на семинар на тема „Препращане на дела към медиация”, който да 

се проведе по спечелен проект на Търговско-промишлената палата и се 

организира от членовете на УС на БТПП, които са членове и на Комисията на 

ЦСМ – Симона Такова, Миряна  и от съдиите Петя Стоянова и Борис Динев, 

които също участват в реализирането на проекта. 

2. ЦСМ съдейства за организацията на уводната част на семинара. 

3. ЦСМ да получи финансиране за провеждане на дейности за седмицата на 

медиацията от реализирането на проекта на БТПП. 

Второто решение на УЕ е да се предложи на Комисията да покани и на други 

медиаторски организации да се включат със свои мероприятия за популяризиране на 

медиацията в същия период и отбелязването на седмица на медиацията да стане общо 

събитие за всички радетели на просперирането на медиацията в София. 

 



По втора точка се взе решение заседанието на Комисията да е по установения ред – в 

първия вторник на месец септември, т.е. на 02.09.2014 г. и да се проведе при следния 

дневен ред: 

1. Организиране на откриване на сезона. 

2. Организиране на седмица на медиацията. 

3. Предложения на анализиращия екип. 

4. Други. 

Следваща работна среща на УЕ ще е на 05.09.2014 г. от 18 часа. 


