
СЕДМИЦА НА МЕДИАЦИЯТА 

27 – 31 ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА 

ПРОГРАМА 

27.10.2014 
1. Семинар  „Медиация и решаване на спорове”, организиран от 
Международната търговска камара – Париж (ICC Paris) , Националният 
комитет в България на ICC и Професионалната асоциация на медиаторите 
в България (ПАМБ) 
2. 10-12 часа, 13-15 часа Информационни бюра в Софийски районен 
съд(СРС) и Софийски градски съд (СГС) 

28.10.2014 
1. Семинар  „Медиация и решаване на спорове”, организиран от 
Международната търговска камара – Париж (ICC Paris) , Националният 
комитет в България на ICC и Професионалната асоциация на медиаторите 
в България (ПАМБ) 
2. 10-12 часа, 13-15 часа Информационни бюра в СРС и СГС 
 

29.10.2014 
 1.  9 -16 часа  Информационен семинар по проект “Mediation Meets 
Judges”-  Конферентната зала на Съдебната палата  
 2. 10-12 часа, 13-15 часа Информационни бюра в СРС и СГС 
3. 16 часа  Коктейл за участниците в семинара по проект “Mediation Meets 
Judges” и медиатори от Центъра по спогодби и медиация към СРС и СГС.  

30.10.2014 
1. 10-12 часа, 13-15 часа Информационни бюра в СРС и СГС  
2. 10-16 часа   Ден на отворените врати в Центъра по спогодби и медиация 
към СРС и СГС   
3. Творческа вечер – представяне новата книга „Феникс” на Милена 
Гюрова-Гунчева медиатор в ЦСМ, член на сдружение „Медиатор” и НАМ. 
   
 

31.10.2014 
1. 10-12 часа, 13-15 часа Информационни бюра в СРС и СГС 
2. 15-17 часа Уъркшоп за медиатори – бул. П.Евтимий”2 
3. 17 часа Закриване на седмицата на медиацията в ЦСМ. 
 
 
Присъствие на медиатор/и по време на съдебните заседания в СРС и 
СГС  периода 27-31.10.2014 г. и препращане директно към медиация. 



 

 

27.10.2014, 28.10.2014 
 

ICC – ПАРИЖ, ПРЕДСТАВЯ В СОФИЯ НОВИ ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВСКИ 

МЕДИАЦИИ 

Международната търговска камара – Париж (ICC Paris) , 

Националният комитет в България на ICC и Професионалната асоциация на 

медиаторите в България (ПАМБ) организират на 27 и 28 октомври  2014 

семинар  „Медиация и решаване на спорове”. Семинарът се нарежда сред 

множеството международни срещи, на които ICC –Париж, представя 

своите нови правила за медиация в сила от 1 януари 2014 г. Досега 

подобни срещи е имало в Ню Йорк за страните от Северна Америка, в Сао 

Пауло за страните в Южна Америка (събитието съвпада с Деня на 

арбитража в Бразилия), в Австралия, в Белгия и Швейцария,  в Сингапур и 

Хонконг (където събитието се слива със Седмицата на медиацията). Десет 

дни преди семинара в София Токио също посреща експерти от ICC –Париж.   

Новите процедурни правила за търговска медиация са изготвени  от 

работна група, която включва експерти по АРС и представители на бизнеса 

от 29 страни. Промените засягат клаузите за конфиденциалност и 

стандартните модели на клаузи при подписване на споразумения.  

В България основни лектори на семинара са Тиери Гарби, медиатор 

и обучител, сътрудник към ICC – Париж, Шрада Босале – заместник – 

ръководител на Международния Център за АРС при ICC – Париж. 

Присъединява се и Алеш Залар, експерт  към ЕК, бивш министър на 

правосъдието на Словения.   

Българският формат на семинара включва и практическа част – 

симулирани медиации по казуси, предоставени от ICC – Париж. 

 
29.10.2014 

 
Семинар  по проекта “ Mediation Meets Judges”, изпълняван от 

Българската търговско промишлена палата съвместно с Центъра за 

спогодби и медиация /ЦСМ/ към СРС и СГС. 



Най-общо казано, целта на проекта “ Mediation Meets Judges” е 

създаване на среда за прилагане на медиацията от страна на съда в 

страните-членки на ЕС, участващи в проекта, сред които е и България.  

Целевата аудитория на семинара са новоназначените съдии и съдии, 

които макар и с по-голям стаж, не познават процедурата по медиация и не 

препращат за решаване чрез тази процедура на подходящите за нея дела. 

Вече няколкогодишната практика на ЦСМ показва, че в редица случаи 

медиацията може да доведе до едно удовлетволяващо интересите на 

страните решение и наистина да облекчи работата на състава по 

конкретното дело и натовареността като цяло на съда. Темите на семинара 

са подбрани така, че освен общи теоретични познания за медиацията, ще 

бъдат дадени практически насоки за препращането, ще бъдат разгледани 

конкретни казуси и ще бъде споделен натрупания от ЦСМ опит. 

 
30.10.2014 

Денят на отворените врати в Центъра за спогодби и медиация към 

Софийски районен и Софийски градски съд ще се проведе от 10 до 16 часа 

в сградата на ЦСМ на бул. „Патриарх Евтимий” 2.  

Основни дейности: 

1. Представяне на презентации  /по избор на гостите/:  

• Медиацията – нова култура на общуване; 

• Медиацията в България; 

• Центърът по медиация и спогодби към Софийски районен и 

софийски градски съд; 

• Сравнение на два от  основните модела на медиацията – модел 

Фютак и модел Харвард.  

2. Ролеви игри. 

Целевата аудитория на мероприятието са студенти от СУ, УНСС, НБУ. 

  

     Представяне новата поетична книга „Феникс”  на Милена Гюрова-
Гунчева медиатор в ЦСМ, член на сдружение „Медиатор” и НАМ ще се 
проведе от 18,30 часа в сградата на Съюза на юристите в България на ул. 
Пиротска №7. 
   
 

31.10.2014 



От 15 до17 часа в ЦСМ / бул. П.Евтимий”2/ ще се проведе Уъркшоп за 
медиатори.  

Основни дейности: 
1. Сравнение на два от  основните модела на медиацията – модел 

Фютак и модел Харвард.  

2. Дискусия и споделяне на положителни практики. 

 
 
От 17 часа  в ЦСМ / бул. П.Евтимий”2/ ще се направи официалното 
закриване на седмицата на медиацията. 

 

 

 

Присъствие на медиатор/и по време на съдебните заседания в 

СРС и СГС периода 27-31.10.2014 г. и препращане директно към 

медиация. 

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: 

гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” 2, етаж 2, стая 7 

Юлия Шулева за СГС 

тел. 02 / 9219 413 

      Лъчезар Насвади за СРС 

тел. 02/ 8955 423 

уебсайт: www.srs.justice.bg/srs/82 ел. адрес: Spogodbi@src-bg.org 

www.facebook.com/CentarZaSpogodbiIMediaciacsm 

С подкрепата на проект Mediation Meets Judges 










