
 

 

Протокол номер 9  

от заседанието на КЦСМ от 3.11.2015 г. 

 

 

Присъствали  

1. Елиза Николова 

2. Миряна Калчева 

3. Евгения Нанчева 

4. Снежина Джакерска 

5. Елена Яньова 

6. Милена Гунчева 

7. Боянка Корнажева 

 

Неприсъствали, поради уважителни причини  

1. Катина Клявкова 

2. Евгени Георгиев 

3. Ирен Бекриева 

4. Рубина Минкова 

5. Деси Исаева 

 

Заседанието на КЦСМ започн на 3.11.2015 от 17:45 часа, при следния дневен ред –  

1 Подготовка на СМ2015 

2 Предложение за прием на стажанти и медиатори 

3 Други 

 

По първа точка Милена уведоми КЦСМ за следните неща:  

 Изготвени са 50 бр. плакати, във формат А3 и 100 бр. флаери посветени на 

СМ2015.  Банери(3бр) също са поръчани и ще бъдат готови до края на 

седмицата.   



 Връчена е персонална покана на всички новоприети и командировани съдии от 

СРС. Предстои това да се случи и в СГС.   

 Потвърдиха се ангажиментите по организираната кръгла маса. Милена уведоми, 

че е разговаряла с г-н Лозан Панов, който е проявил желание да се включи и да 

открие мероприятието.  Спомена се до кого е пратена официална покана за 

кръглата маса –  членовете на правната комисия в Парламента, членовете на 

ВСС, до Министерство на правосъдието, до САК, до Конфедерацията на 

работодателите и индустриалците и др.    

 Милена разказа, че в НБУ и в СУ тече подготовка за презентацията пред 

студентите.  

 Бе обсъден предвидения Workshop и темите в него - 1.Доклад „Права на 

потребителя в ЕС и имплементирането им в българското  законодателство.“ - 

Керачка Михаел /СНЦ „Печелим заедно“/2. Споделяне на положителни 

практики от дейността на медиаторите - модератор Елена Яньова /ЦСМ/.      

Изрази се предложение да има нещо, което от психологията включено в темите. 

Боянка Корнажева обеща да обмисли възможен вариант полезен за колегите.  

 Снежи Джакерска докладва за дейността свързана с отворените врати в ЦСМ. 

Поканени са седмокласници, които са ученици от 51 СОУ. Влади Вълков е поел 

ангажимент  да се включи. 

 

2 По втора точка бяха обсъдени и приети предложените от работният екип медиатори и 

стажанти. Стажантите са 4бр. , като предстои интервю с още трима насрочено за 4.11.2015. 

Предложените медиатори и приети медиатори са 18 на брой:  

1. Светослав Стефанов 

2. Диляна Божанова 

3. Венета Захариева 

4. Калина Чикова 

5. Лилия Симеонова 

6. Адриана Страхилова 

7. Ангелина Иванова 

8. Иво Георгиев 

9. Таня Йорданова 

10. София Козарева 

11. Диана Милова 

12. Милена Савова 

13. Цветан Манчев 

14. Алекс Лисийска 

15. Богдана Ваташка 

16. Красимир Осиковски 

17. Наталян Вълчовски 

18. Мая Бунтаджийска 

 



 Остана отворен въпроса по какъв начин медиаторите най-добре да бъдат въведени в работата 

на ЦСМ.  Бяха обсъдени варианти за менторство, наблюдение и работа с опитни медиатори, но 

окончателно решение не се взе.   

 

 

 

 

 


