
 

Протокол  

на Управителния екип на ЦСМ от 17.10.2014 г. 

На 17.10.2014 г. се проведе заседание на Управителния екип Комисията при следния 

дневен ред: 

1. Организиране на срещата на Управителния екип с членове на Висшия съдебен 

съвет. 

В обсъждането участваха: 

МИЛЕНА ГУНЧЕВА 

ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 

КЕРАЧКА МИХАЕЛ 

АТАНАС НИКОЛОВ 

 И 

Съдия Евгени Георгиев 

Лъчезар Насвади 

 

Взе се решение да се следва обща позиция в смисъл: 

Срещата е във връзка с получения доклад на Виктор Шахтер, в който той прави анализ 
на работата в ЦСМ към СРС и СГС, дава препоръки за развитие и изявява желание да 
предаде своя професионален опит за подобряване на нашата дейност. Ние бихме искали 
да използваме предложената ни от г-н Шахтер помощ и да реализираме обученията, 
които той предлага: 

1. Обучение за съдии за препращане към медиация. Продължителност на 
обучението от 2 до 4 часа;  

2. Обучение за медиатори за уеднаквяване на практиката и надграждане на 
знанията –Продължителност около 50 часа; 

3. Обучение за обучители; 
4. Обучение за координатори на Центъра. 

Фондацията на г-н Шахтер поема финансирането на провеждането на обученията в 
рамките на плащане на разноските на обучителите, които ще дойдат от САЩ. 
Формирането та групите, осигуряването на зала за обучение и преводач остава наша 
отговорност. 
Молим за логистична подкрепа за мотивиране на съдии за преминаване на обучение по 
препращане, за осигуряване на зала за обучение в НИП и за осигуряване на преводач. 
Организирането на серията от обучения може да се реализира най-рано през пролетта 
на 2015 година. 
 Друг важен акцент е необходимостта, която изпитваме от целенасочена  комуникация 
между нас и ВСС. Имаме нужда, както от подкрепа, така и от фокусирано внимание, 
тъй като ЦСМ работи към съда и несъмнено влияе на имиджа на съдебната система 
като цяло. Опитали сме се да създадем работещ механизъм за оценка на медиаторите и 
медиациите в Центъра и все пак усещаме, че е необходимо засилено внимание. Бихме 



искали, ако това е възможно, в работата на някоя от комисиите във ВСС да се включи и 
комуникация с ЦСМ към СРС и СГС  и мониторинг на дейността му. 
Като Център по медиация събрал в екипа си едни от най-добрите професионалисти от 
основните медиаторски организации ние можем да помогнем за изграждането на добре 
функциониращи съдебни центрове по медиация и в други градове на страната. 
 

Следваща работна среща на 23.10.2014 г. от 17, 30 часа в ЦСМ. 

 

Протокол  

на Управителния екип на ЦСМ от 23.10.2014 г. 

На 23.10.2014 г. се проведе заседание на Управителния екип Комисията при следния 

дневен ред: 

2. Организиране на мероприятията по време на седмицата на медиацията. 

Координация на действията на медиаторите и проверка на готовността за  

Присъстваха: 

МИЛЕНА ГУНЧЕВА 

ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 

КЕРАЧКА МИХАЕЛ 

 

В обсъждането участваха още: 

Снежина Джакерска, Елена Яньова, Антита Касабова, Красимир Ташев, Цвети 

Колева, Борислава Николова, Боянка Корнажева, Рубина Минкова, Динела 

Велкова. 

 

1. Беше уточнен графикът за дежурства на медиатори и стажанти в 

информационните центрове в СРС, СГС и в 3 ГО; 

2. Подготовка на медиаторите за индивидуално обучение на стажантите като 

бъдат запознати с принципите  и моделите на медиацията по време на 

дежурствата; 

3. Подготовка на обучение адресирано към стажантите по време на Отворените 

врати на ЦСМ. 

4. Представени  бяха възможностите за медийна изява; 

5. Разпределиха се информационните материали; 



6. Обзор на подготовката за мероприятията планирани по време на седмицата на 

медиацията. 

Следваща работна среща на 31.10.2014 г. от 17, 30 часа в ЦСМ. 

 

Протокол  

на Управителния екип на ЦСМ от 31.10.2014 г. 

На 31.10.2014 г. се проведе заседание на Управителния екип Комисията при следния 

дневен ред: 

3. Отчитане на резултатите от проведената седмица на медиацията. 

4. Организиране на работен екип за подготовка на визията на ЦСМ за 

законодателни промени за въвеждане на задължителна медиация. 

Подготвената информация ще се предаде на членовете на Висшия съдебен 

съвет на срещата ни с тях, която е насрочена за 17.11.2014 г. 

5. Въпроси поставени от сдружение „Бащи за отговорно родителство” 

От УЕ на заседанието присъстваха: 

МИЛЕНА ГУНЧЕВА 

ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 

КЕРАЧКА МИХАЕЛ 

 

В обсъждането участваха: 

Симона Такова, Рубина Минкова, Миряна Калчева  , Снежина Джакерска, Ивайло 

Данов, Цвети Колева, Яна Гунчева, Елиза Николова,  

По първа точка бяха обменени мнения и бе предложено всеки медиатор и стажант, 

който е участвал в седмицата на медиацията да напише имейл, с който да изрази 

собствената си удовлетвореност или неудовлетвореност от проведената седмица на 

медиацията.. 

По втора точка се формира работна група от Милена Гунчева, Симона Такова, Миряна 

Калчева, Рубина Минкова, Евгения Нанчева, Керачка Михаел, Яна Гунчева. Групата 

остава отворена за всички, които искат да се включат в нея и да работят по поставения 

въпрос. Първа среща на групата – 03.11.2014 г. от 16 часа. 

По трета точка се взе решение да се организира среща с представители на 

организацията „Бащи за отговорно родителство”, със съдии и адвокати. Срещата ще се 

подготвя за месец декември. 

Следваща работна среща на 12.11.2014 г. от 17, 30 часа в ЦСМ. 


