ОТЧЕТ
на Управителния екип за дейността на Центъра за спогодби и
медиация към СРС и СГС в периода м. април 2017 – м. март 2018 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ,
Представям на вашето внимание отчета на Управителния екип /УЕ/
за дейността на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС /ЦСМ/,
изготвен в съответствие със заложените насоки за развитие и планираните
дейности в приетия от Общото събрание на 24.04.2017 г. ПЛАН за
ДЕЙНОСТТА на ЦЕНТЪРА ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ към СРС и
СГС за периода м.април 2017 – м. март 2018 г.
Насока 1. Работа за устойчивото развитие на ЦСМ; за
увеличаване на броя на препращанията и на качеството на
провежданите медиации; за повишаване квалификацията на
медиаторите; за стимулиране на препращащите съдиите и на
медиаторите-доброволци; обучения на съдии и съдебни координатори;
осигуряване на необходимия капацитет за поемането на по-голям брой
препращания.
1.1. След отчетно-изборното събрание, проведено на 20.03.2017 г. ,
бяха изпратени писма до председателя на СРС и до председателя на СГС за
отчитане на проявената активност през 2016 г. от отличените с грамоти и с
благодарствени писма съдии при последващите им атестации, както и за
изказване на благодарности за оказваната подкрепа от ръководствата на
двете съдилища за дейността на ЦСМ.
1.2. Отчетите на УЕ и на Анализиращия екип /АЕ/ за работата през
2016 г. и Годишния план за дейността на ЦСМ за 2017 г. бяха представени
на ръководствата на СРС и на СГС, както и на съдийската колегия на ВСС,
която разгледа и прие за сведение отчетите.
1.3. На третото редовно Общо събрание на ЦСМ, проведено на
19.10.2017 г. бяха приети промени в Правилата за организацията и
дейността на ЦСМ. Предложенията за промени в частта номинации и
избор на председател, мандат, оперативно ръководство на ЦСМ и
процедура за препращане, бяха обсъдени и приети единодушно.
Сериозна дискусия обаче беше повдигната във връзка с предлаганите
промени в раздел VI „ГРАФИК НА МЕДИАТОРИТЕ“. Най- дискутирани бяха
въпросите за изискванията за записване в графика от страна на медиаторите,
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минимален брой на задължително провеждани медиации от медиаторите,
евентуални наказания при неизпълнение на тези правила. Взе се решение
дискусията по този раздел да продължи и в тази част Правилата да останат
непроменени. Предстои актуализиране на предложените изменения и
обсъждането им на второто ОС на ЦСМ за 2018 г.

На третото ОС през 2017 г. беше направена и актуализация на
Годишния план за дейността на ЦСМ.
1.4. В периода 21-23.04.2017 г. беше проведена среща-обучение на
медиатори от ЦСМ и съдии от СРС и СГС в УБ „Гигов чарк“ на тема
„ЦСМ в помощ на съда и на страните по съдебни дела“. В срещата
участваха 22 медиатори и 21 съдии от СРС и СГС.
Проведена беше дискусия „Трудности при препращането и начини за
преодоляването им“, моделирана от съдия Даниела Радева. Споделен беше опита
на работната група по препращанията от съдии от СРС, ръководена от съдия
Евгени Георгиев, като бяха представени констатираните от групата проблеми и
предложенията й за преодоляването им. Съдия Таня Орешарова от СГС направи
конкретни предложения: да се възобнови дежурството на медиатори в сградите
на СРС и СГС за препращане от заседание; да се работи още за популяризиране
на медиацията и да бъде търсена подкрепа от други институции за
законодателни промени; да бъдат стимулирани съдиите, които препращат.
Съдия Десислава Джарова и съдия Александър В.Ангелов от СРС
представиха спецификите на производството по делбени дела и своя опит в
препращане по тях, след което беше направена ролева игра. Съдия Александър
Е. Ангелов направи много убедително симулация на препращане, след което
беше направена симулация на процедура по медиация с участието на
медиаторите Евгения Димова, Таня Йорданова, Димитринка Петрунова, Динела
Велкова, Елена Яньова и младши съдия Сава Шишенков от СГС.
Втората дискусия на тема „Трудности при провеждане на медиация и
начини на преодоляването им. Подходящи и неподходящи спорове“, беше
модерирана от Свилена Димитрова, зам.председател на ЦСМ и Снежина
Джакерска. Обсъдени бяха затрудненията, срещани при психиатрични проблеми
на някоя от страните; проблеми, създавани от някои адвокати; отказа на страните
да участват в процедурата и др. и бяха набелязани възможни действия за
преодоляването им.
Съдия Цветелина Кържева от СРС, зам.председател на ЦСМ представи
изискванията към споразумението по чл.51, ал. 1 от СК. Избраната форма на
откриване на грешки в представените от нея споразумения в малки работни
групи, предизвика голям интерес и активно участие.
Единодушно беше изразено мнение, че организацията, формата и темите
са били много добри и полезни и че такива срещи на медиатори и съдии трябва
да се правят регулярно. Беше решено, да се направят постъпки за провеждането
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на втора среща, също в УБ „Цигов чарк“2, тъй като условията са много добри, в
края на м.септември /евентуално при посещението на Виктор Шахтер в
България/, или в началото на м.октомври 2017 г. Постъпиха и няколко
предложения за повече време за дискусии и удължаване на времето на срещата
на 1 ½ или 2 дни.
На заседанието си на 24.04.2017 г. ОС на ЦСМ изказа благодарност на
съдиите Таня Орешарова, Цветелина Кържева, Даниела Радева, Александър
В. Ангелов, Александър Е. Ангелов, Десислава Джарова и младши съдия Сава
Шишенков; на медиаторите Свилена Димитрова, Снежина Джакерска,
Елена Яньова, Динела Велкова, Димитринка Петрунова, Таня Йорданова,
Евгения Димова за активната им роля в проведената среща-обучение, както
и на съдебния координатор Мариана Николова и на медиатора Светослав
Стефанов, които не можаха да присъстват, но участваха активно в
подготовката и организацията.;

Благодарствени писма за оказаното съдействие за организирането и
провеждането на срещата-обучение в базата на Прокуратурата и
информация за срещата бяха изпратени до председателите на СРС и на
СГС.
През м. ноември 2017 г. , съгласно актуализирания Годишен план,
беше инициирана нова среща-обучение, която не можа да се проведе
поради късното получаване на съгласието на Прокуратурата.
За съжаление, такова не беше получено на искането ни от 26.02.2018
г. за провеждане на среща-обучение „Работата на ЦСМ към СРС и СГС и
развитието на медиацията в България“ в периода 20-22.04.2018 г. в УБ
„Цигов чарк“. Поради това бяха направени постъпки за ползването на
базата на ВКС в Лозенец. Покани за участие в тази среща-обучение бяха
отправени до съдебните центрове за медиация в гр. Варна и гр. Бургас,
както и да съдии и медиатори от гр. Перник
1.5.През целия отчетен период продължиха срещите на работната
група от съдии от СРС под ръководството на съдия Евгени Георгиев по
пилотния проект за препращанията. Съдиите от групата инициираха и
взеха активно участие в различни дейности на ЦСМ, като срещатаобучение в Цигов чарк през април 2017 г.; обучението на съдии по
препращанията, проведено по време на посещението на Виктор Шахтер;
обучението на съдии през „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017“; предстоящата
среща обучение през м. април 2018 г. На последните срещи на работната
група беше направен анализ на проведените обучения и бяха набелязани
мерки за тяхното подобряване по отношение на темите, участниците,
симулираните медиации и др.
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1.6. Във връзка с първоначално овакантяването на поста „съдебен
координатор“ на ЦСМ и възникналата впоследствие необходимост за
намирането на заместник поради дългосрочно отсъствие по болест на
назначения титуляр, бяха проведени поредица от срещи с ръководството
на СРС и събеседване с кандидатите за заместник. Отново благодарим на
ръководството на СРС за проявеното разбиране и съдействие за
решаването на този много важен за ЦСМ въпрос, чиято регулярна
дейност и функциониране силно се затрудняват при отсъствието или
заместването от неподготвени за това други лица. Освен това,
съдебният координатор в СРС в най-близко време следва да поеме и
препращанията от СГС поради излизането в отпуск по майчинство на
доброволния ни сътрудник в този съд Юлия Шулева, както и препращания
от Районния и окръжния съд в гр.Перник. Отчитайки тези обстоятелства,
отново със съдействието на председателя на СРС, на 13.02.2018 г. беше
депозирано писмено искане /вх.№ ВСС -18 59/ до Комисия „Съдебна
администрация“ на ВСС за откриването на втора щатна бройка
„деловодител-медиация“ в СРС за нуждите на ЦСМ.
И двамата съдебни координатори Мариана Николова и Мария
Георгиева през 2017 г. успешно преминаха сертифициращо обучение по
медиация.
1.6. Във връзка с осигуряването на заместваемост и
непрекъсваемост на работата на съдебния координатор, на 6.02.2018 г.
беше проведена неформална среща във ВСС. Представителите на ЦСМ
Симона Такова, Свилена Димитрова и съдия Владимир Вълков
представиха актуални за развитието на нашия център и медиацията в
България въпроси: отпускането на втора бройка деловодител медиация за
нуждите на ЦСМ в СРС; актуализиране на правилата за атестиране на
съдиите и отчитане на препращанията към медиация с положителен знак;
желанието на ЦСМ за участие в изпълнението на дейности по проекта
„Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за
решаване на спорове“ по ОПДУ; доклада и препоръките на В.Шахтер за
развитието на медиацията в България и др.
1.7. В началото на м. февруари 2018 г. започна подготовката за
провеждането на Отчетно-изборното общо събрание на ЦСМ за 2018 г.,
насрочено за 26.03.2018 г.
Изпратено беше писмо до съдиите от СРС и СГС с покана да се
включат/продължат участието си в работата на ЦСМ, както и до всички
медиатори от ЦСМ да потвърдят своето членство.
Създадена беше комисия за номинациите за председател на ЦСМ в състав:
Мариана Николова, Мариана Дублева, Цветелина Фердинандова. Беше
подготвена електронната платформа за гласуване и бяха проведени номинации
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съгласно изискванията на чл. 3.5.5.1 от Правилата за организацията и дейността
на ЦСМ. На 27.02. 2018 г. резултатите от номинациите бяха огласени от
съдебния координатор. Предстои представянето на идейната платформа за
развитието на ЦСМ от приелата номинацията и нейното обсъждане от
членовете на ЦСМ преди представянето й на Отчетно-изборното ОС.
1.8.На 25.03.2017 г. беше проведено въвеждащо обучение на

приетите в ЦСМ през м. февруари 2017 г. медиатори. С техният прием
численият състав на медиаторите –членове на ЦСМ през 2017 г. стана 72
медиатора. За съжаление, не всички от членовете са активни, според
статистиката на АЕ. Някои от тях нямат вписвания в графика и/или
проведени медиации за цялата 2017 г. Поради това беше взето решение за
обявяване на нов прием и промяна на Правилата за организацията и
дейността, в насока прекратяване на членството на неактивните медиатори.
На 1 и 2 февруари 2017 г. беше проведено събеседване с нови
кандидати за работа в ЦСМ и бяха одобрени 22 от 28 кандидати. На
28.02.2018 г. беше проведено обучение на тези новоприети медиатори от
съдиите Николай Чакъров, Зорница Езекиева и Галя Вълкова, медиаторите
Светослав Стефанов, Мариана Дублева и Миряна Калчева и съдебния
координатор Мариана Николова. Медиаторите вече са вписани в списъка
на медиаторите към ЦСМ.
1.9. Бяха извършени дейности във връзка с подобряване на
документацията и отчетността в ЦСМ за проведените медиации:
- изготвен беше формуляр, който да попълват страните по висящи
дела, обърнали се към ЦСМ по собствено желание, без препращане от
съдия;
- бяха взети мерки за подобряване на обратната връзка от съда по
проведени медиации, но засега без значителен резултат;
- изготвена беше нова програма за статистиката на ЦСМ, която
включва всички показатели: препратени дела; проведени медиации при
препращания; проведени медиации по инициатива на страните; предмет на
спора; постигнати споразумения в процедурата по медиация; постигнати
споразумения впоследствие, след приключване на процедурата по
медиация; направени препращания от съдиите; проведени медиации, в т.ч.
брой и минути проведени срещи от всеки медиатор; резултат от делото;
информация за качествените параметри на проведените медиации
/подобряване на отношенията; намаляване на емоционалното напрежение;
изясняване на спорни моменти; постигане на частично споразумение;
оттегляне на иска/ и пр.
- в СГС беше разпространен актуалният формуляр за препращане;
- подобри се събирането на обратни връзки от страните.
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1.10. Беше получено съгласие от ръководството на СРС и бяха взети
мерки за преоборудване на стаите за медиация в сградата на СРС с оглед
правилата за подготовка и организация на процедурата.
Беше актуализиран списъка на медиаторите от ЦСМ на сайта на
СРС.
Ежемесечно беше изготвяна и изпращана информация на УЕ до
всички членове на ЦСМ за дейностите през изтеклия месец. Беше
изпращана информация и за провежданите заседания, в т.ч. и разширени
такива, на УЕ и за проведени срещи с ръководството на СРС и взетите на
тях решения.
Насока 2. Работа за подкрепа на медиацията като държавна
политика:
иницииране и/или участие в предложения за
законодателни промени във връзка с медиацията; участие в
междуведомствени срещи и в работни групи; срещи и съвместни
инициативи с ръководствата на съдилищата и компетентните
институции и организации; участие в проекти:
2.1. Представители на ЦСМ взеха активно участие в срещите,
организирани от Министерството на правосъдието, с първата експертна
мисия в областта на медиацията на Европейската комисия за ефективност
на правосъдието на съвета на Европа /CEPEJ/ на 3 и 4.04.2017 г.
Пред експертите на CEPEJ и представителите на Министерство на
правосъдието бяха представени организацията и дейността на ЦСМ и беше
поискано мнение на база на добрите практики на други европейски страни за:
финансирането и статута на съдебните центрове за медиация; въвеждането на
задължителна първа обща среща за някои видове дела; създаването на
регулаторен орган; стимулиране на съдиите за препращане; привличане на
адвокатите; промени в законодателството; други мерки за популяризиране на
медиацията и др. За съжаление, въпреки многократните ни запитвания и
искания, доклада от експертната мисия не ни е предоставен до настоящия
момент.

2.2. Бяха проведени срещи и разговори със зам.омбудсмана Диана
Ковачева във връзка с препоръките на Омбудсмана към министъра на
правосъдието на база на резултати от проведената на 2.11.2016 г. експертна
дискусия „МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ: ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ“.
Препоръките бяха отново изпратени от институцията на Омбудсмана
първо до служебния министър на правосъдието, след това до министър
Цецка Цачева, но тях няма никакви действия от страна на министерството.
2.3. Продължи участието на представители на ЦСМ в изследването
на Европейската мрежа на съдебните съвети и Европейския правен
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институт относно алтернативните способи за решаване на спорове, като
през отчетния период бяха изготвени и изпратени два отговора на
поставените чрез Министерството на правосъдието въпроси във връзка с
прилагането на алтернативните способи за решаване на спорове в
Република България.
2.4. Установено беше сътрудничество с Института за социални
дейности и практики /ИСДП/. В среща на 11.10.2017 г. с председателя на
УС на ИСДР проф. Нели Петрова беше представена работата на двете
организации и бяха обсъдени и набелязани конкретни въпроси на бъдеща
съвместна дейност.
Представители на ЦСМ и съдии от СРС взеха участие в работен
семинар на тема „Възстановителното правосъдие и реформата в
правосъдието за деца“, организиран от ИСДП , проведен на 12.10.2017 г.
На 14.03.2018 г. зам.председателят на ЦСМ Светослав Стефанов
участва в неформална среща, организирана отново от ИСДП, за споделяне
на различните дейности и практики на различните организации и
сътрудничество за по-широкото приложение на медиацията .
На срещата беше представена работата на ИСДП по темата за деца в
контакт със закона в рамките на своята програма „Деца и правосъдие –
превенция на насилието” и други програми, свързани с пилотирането и
въвеждането на добри модели за работа с деца и семейства. В рамките на тази
своя дейност ИСДП също така планира да пилотира възстановителна практика за
деца, които са жертва на престъпление, като приложи медиация или
конферентен подход в социалната си услуга „Център за права на децата”.

2.5. Най-значимото събитие в Насока 2 от Годишния план на ЦСМ
беше организирането и провеждането на посещението на Виктор Шахтер,
Дженифър Брандт и проф. Дейвид Вайс и проведените във връзка с него
Национална конференция „Медиацията в подкрепа на съда, институциите
и обществото“, обучения на медиатори, на съдии и на съдебни
координатори и срещи с представители на свързани с развитието на
медиацията в България институции.
Подготовката започна още през м.април 2017 г. Проведени бяха срещи и
беше разменена кореспонденция с ВСС, НИП, НС, Министерство на
правосъдието, Националния омбудсман, Висши учебни заведения, ВАдвС и САК
и др.
Създаден беше специален сайт за конференцията; изготвена и съгласувана
беше програмата на посещението и конференцията; изпратени бяха покани до
официалните лица и панелистите, съдилищата в страната и адвокатските
кантори, съдии и медиатори; уговорени бяха срещите на Виктор Шахтер и
колегите му с представители на компетентните институции, изготвени бяха
банери, беше инициирана кампания за събиране на средства за провеждането на
конференцията от членове на ЦСМ и медиаторски организации; изготвено беше
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прессъобщение и бяха отправени покани до медиите за отразяване на
посещението.
Във връзка с посещението, на 18.09.2017 г., по искане на ЦСМ, беше
проведена среща в Министерството на правосъдието, в която участваха зам.
министър Десислава Ахладова и експерти. Обсъдени бяха и европейските
проекти за медиацията с участието на българското Министерство на
правосъдието и възможностите за включване на ЦСМ в изпълнението им.
Поставен беше въпросът за статута на съдебните центрове за медиация и
финансирането им. Беше поискана информация за доклада и препоръките на
първата експертна мисия на CEPEJ през м.април т.г., които да бъдат отчетени в
работата на конференцията.

В конференцията „Медиацията в подкрепа на съда, институциите и
обществото“, имаше над 80 участника от София и страната. В обученията
от София и страната участваха 30 съдии, 33 медиатори, 17 координатори
на центрове за медиация.
По време на посещението си Виктор Шахтер, Дженифър Брандт и
проф. Дейвид Вайс проведоха срещи с членове на ВСС; с ръководството на
СРС и съдии от този съд; с декана на ЮФ на УНСС; с председателя на
парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта; с
председателя на БТПП и зам.председателя на АС при БТПП; със
зам.омбудсмана; със зам.министъра на правосъдието и с председателя на
САК.
Като цяло, всички участници в конференцията и в обученията дадоха
позитивна обратна връзка. Получиха се много положителни отзиви за
дейността и развитието на ЦСМ през последните години, представени на
конференцията, както от чуждестранните, така и от българските
участници.
За най-голям принос в подготовката, организирането и провеждането
на конференцията и съпътстващите я събития, ОС
награди с
благодарствени грамоти:
Съдия Евгени Георгиев и медиаторите Свилена Димитрова, Мария
Георгиева, Елена Яньова, Мариана Дублева, Евгения Димова, Евгения Нанчева,
Петя Неделева, Светослав Стефанов, Ангелина Иванова.
ОС изказа благодарност с благодарствени писма на
съдиите
Александър Ангелов, Зорница Езекиева, Цветелина Костова, Анета Илчева,
Даниела Радева и Цветелина Кърджева за отличното им представяне в
симулираната медиация; на последните две и съдиите Васил Александров и Галя
Вълкова за пълноценното им участие в проведените срещи, на медиаторите Деси
Исаева, Ирен Бекриева, София Колева и Цвета Таманова за подпомагане на
подготовката на посещението.
ОС изказа благодарност и на всички колеги, които финансово
подпомогнаха провеждането на конференцията и обученията. Специална
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благодарност беше изказана на ПАМБ, която дари 300 лв. Събрани бяха
общо 605 лв., изразходвани във връзка с посещението, общо 293 лв.
Благодарствено писмо беше изпратено и на г-н Димо Димов, който
безвъзмездно изработи банерите и програмата за Конференцията.

До всички институции, взели участие в Конференцията и/или
провели среща с г-н Шахтер и колегите му, също бяха изпратени
благодарствени писма. Специално благодарствено писмо беше изпратено и
до Фондацията за устойчиви инициативи в областта на върховенството на
закона.
През м.ноември беше проведена отчетна среща на работната група за
посещението и бяха обобщени и анализирани обратните връзки от
конференцията и обученията.
На 20 декември беше получен окончателния доклад от посещението
на Виктор Шахтер, Дженифър Брандт и проф. Дейвид Вайс през м.
септември 2017 г. с анализ на състоянието на медиацията в България и
препоръки за възможни по-нататъшни действия. В доклада г-н Шахтер
дава висока оценка на постигнатия напредък след предишното му
посещение през 2014 г. и извършеното в областта на съдебните
препращания. Докладът беше преведен на български език от медиаторите
Цветелина Фердинандова и Рената Вълкова, за което УЕ предлага на
ОС да им бъде изказана благодарност.
Докладът беше изпратен до всички членове на ЦСМ и качен на сайта
на СРС. Докладът беше изпратен и до Председателя на парламентарната
комисия за младежта и спорта, Министерство на правосъдието, ВСС,
Омбудсмана, САК, БТПП, УНСС с молба за провеждане на срещи с
представители на ЦСМ за обсъждане на направените в него констатации и
препоръки и набелязване на възможни конкретни действия.
2.6. На 22.11.2017 г. , по покана на съдия Галя Вълкова и съдия
Десислава Джарова, съдии и медиатори от ЦСМ проведоха среща с двама
испански съдии и младши съдии от други европейски страни, участници в
програмите за обмен на EJTN, за представяне на ЦСМ и споделяне на опит
в областта на медиацията.
2.7.На 28 декември 2017 г. Симона Такова, Свилена Димитрова и
Галя Вълкова участваха в първата среща на междуведомствената работна
група, сформирана съгласно заповед № Р-169/30.08.2017 г. на министърпредседателя по проблемна област „Ниска ефективност на правната рамка
за разрешаване на спорове“. Поради късното предизвестие и празничните дни,
на срещата не присъстваха представители на другите, посочени в заповедта
институции – ВКС, ВАС, СГС, ВАдвС, което даде възможност на участниците
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от ЦСМ в близо едночасов разговор с министър Цачева /председател на
работната група/ и зам. министър Стоянов да изложат вижданията си за
състоянието на медиацията в България и възможните мерки за по-широкото й
популяризиране и прилагане; успехите на ЦСМ, затрудненията и
предизвикателствата пред съдебните центрове; стимулите за съдиите за повече
препращания и за страните – за използване на медиацията и пр. Припомнени
бяха препоръките на Омбудсмана от експертната дискусия на 2.11.2016 г.,
посочени бяха резултатите от националната конференция и съпътстващите я
събития по време на посещението на Виктор Шахтер през м. септември 2017 г.
Министър Цачева постави две основни задачи пред междуведомствената
работна група:
- Определяне на проблемните области за ефективността на правната рамка
- Предлагане на конкретни законодателни промени за преодоляването им,
като подчерта, че от ЦСМ, като член на работната група, очаква
конкретни предложения за медиацията.

Насока 3. Работа на ЦСМ за популяризиране на медиацията
чрез : иницииране на „Дни на медиацията“ в национален план;
провеждане на активна работа с ученици, студенти, социални
работници и др.; мероприятия за привличане на все повече съдии,
съдебни служители и адвокати към каузата на медиацията;
логистично подпомагане и обмяна на опит с други съдебни центрове
3.1. По инициатива и с участието на членовете на работната група по
препращанията и на медиатори от ЦСМ на 5.05.2017 г. беше проведена
среща-дискусия с представители на Висшия адвокатски съвет и адвокати,
които работят предимно по семейни и делбени дела, по въпросите на
прилагане на медиация и препращане по тях. Беше дадена положителна
оценка на дискусията и беше взето решение тези срещи да станат
регулярни.
По време на срещата беше проведена и анкета сред адвокатите
относно техните опасения при препращането и препоръки към съда и
ЦСМ.
3.2. Бяха проведени срещи със студенти от НБУ и със студенти от
СУ за представяне на медиацията и работата на ЦСМ. Направени бяха
симулации по семеен казус с участието на студентите. От страна на ЦСМ в
срещата участваха съдии от СРС и медиатори.
3.3. През цялата 2017 г. ЦСМ имаше успешно и ползотворно
сътрудничество с ДАЗД и АСП. На 28.06.2017 г. беше проведена среща с
председателя и служители на ДАЗД, на която беше постигната
договореност за близко бъдещо сътрудничество и бяха набелязани
конкретни съвместни дейности, като: разработване на методически
указания до социалните служби за насочване на страните в родителски
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конфликт към медиация; провеждане на срещи с ДОС – първо в София,
после и с тези от страната; обсъждане на съдържанието на социалните
доклади, които се представят пред съда; работа със Съвета на децата за
провеждане на медиация в училищата и др.
На 20.07.2017 г., беше проведена първата от поредица планирани
среща на съдии от трето г.о. на СРС, медиатори от ЦСМ и председатели и
служители на ДСП на територията на гр .София за споделяне на опит и
взаимодействие между съда и АСП. Поради големия интерес и оценка на
срещата като много ползотворна, на 20 и 21.10.2017 г. беше проведена
втора такава в базата на НОИ гр. Костенец. На срещата бяха проведени
разговори и споделен опит с цел подпомагане и подобряване на
съвместната работа на социалните служби с брачните съдии от СРС и СГС.
3.4. По покана на председателя на ДАЗД, представители на ЦСМ и
зам.председателя на СРС съдия Даниела Александрова взеха участие в
кръгла маса на тема „Родителите – конфликтите- агресията и закрилата на
децата“ на 18.07.2017 г., организирана от г-н Славчо Атанасов,
председател на Комисията за децата, младежта и спора към Народното
събрание, на която изказването на съдия Галя Вълкова „Родителските
конфликти и влиянието им върху агресията на децата“ предизвика голям
интерес както сред участниците, така и сред отразяващите медии, и тя
беше поканена да говори по темата в БНР и Дарик.
3.5. На 27.06.2017 г. беше проведена среща с г-жа Елина Георгиева,
началник на отдел „Международноправна закрила на детето“ на
Министерство на правосъдието, на която бяха обсъдени възможностите за
провеждане на процедура по медиация при случаите на международно
отвличане на деца, които се разглеждат по реда на Хагската конвенция.
Постигнато беше съгласие за ранно препращане от Централния орган,
преди завеждане на делото в съда. В резултат на срещата беше изготвен и
образец на определение на СГС по чл. 131 от ГПК с указания за
препращане към медиация. От началото на 2018 г. вече има няколко
препращания за медиация в ЦСМ на дела по Хагската конвенция. По един
от по-трудните случаи, излязъл от хипотезите на Конвенцията и с висящо
дело за родителски права пред СРС, беше поискано нарочно съдействие от
ЦСМ за участието на медиатори в среща между спорещите страни.
Медиацията е насрочена за 29.03.2018 г.
3.6. На 24.11.2017 г. съдия Даниела Радева участва като представител
на ЦСМ в национална конференция с международно участие „Насилието и
детето на 21 век /концептуални и практически предизвикателства/“,
организирана от ПУ „Паисий Хилендарски“, ДАЗД и Община Пловдив.
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3.7. На 29 декември 2017 г. Симона Такова проведе среща с проф.
Добринка Чанкова, адв. Росен Михайлов от Благоевград и адв. Георги
Бакалов, по тяхно искане, които представиха инициативата си за
провеждане на конференция за медиацията през м. април 2018 г. и
поискаха подкрепата на ЦСМ за нея /вкл. и участие с презентация за опита
на ЦСМ/, както и подкрепа за изготвените от тях предложения за
законодателни промени.
3.8. На 19.02.2017 г. съдия Васил Александров участва в среща със
съдии от Районен съд и Окръжен съд Стара Загора и с адвокати от града,
организирана от БАМ. На срещата той представи опита на ЦСМ в
медиацията и съдебните препращания и даде практически насоки на
съдиите за преодоляване на притесненията на страните и адвокатите, .
3.9. Основното събитие през отчетния период в Насока 3 беше
организирането и провеждането на ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017 в
периода 14-17.11.2017 г. Периодът беше определен с оглед инициативата
на ЦСМ „ДНИТЕ“ да прераснат в национален мащаб, покана за което беше
отправена още на националната конференция през м. септември и
повторена в писма до съдилища в страната през м. октомври за съвместно
провеждане на събития в периода 15-18.10. като ДЕН или ДНИ на
МЕДИАЦИЯТА в БЪЛГАРИЯ.
По време на ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017 в София бяха проведени:
-

-

-

-

Срещи на медиатори и съдии с ученици от 55-то СУ „Петко
Каравелов“,
ученици
от
Професионалната
гимназия по
телекомуникации, ученици от ЧСУ „П.Р.Славейков“;
Среща на медиатори и съдии със студенти по право от УНСС;
Представяне на проекта на БТПП „Е-Mediation“ и дейността на ЦСМ
пред представители на висши учебни заведения, медии, бизнеса,
съдии и медиатори от ЦСМ;
Обучение на съдии за медиация и съдебно препращане;
Среща на зам.председателите на ЦСМ съдия Васил Александров и
медиатор Свилена Димитрова с ръководствата на Районен и
Окръжен съд Перник за създаване на Център за медиация и
започване на съдебни препращания;
Дежурства на медиатори за препращане към медиация в съдебна
зала;

Инициативата на ЦСМ беше подкрепена от Центъра за медиация към
Съдебен район на Окръжен съд Варна, / с когото всъщност ние съобразихме
датите за провеждането на дните/, Центъра за медиация и спогодби към
Окръжен съд Бургас и Районен съд Бургас, Окръжен съд Шумен, Районен съд
Балчик, Районен съд Благоевград, Районен съд Хасково, които в рамките на
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ДНИТЕ организираха прояви за популяризиране на медиацията и широко
медийно отразяване.
В Бургас „ДНИТЕ“ са проведени поредица мероприятия в периода от 13
до 24.11.2017.
Във Варна ДЕНЯТ НА МЕДИАЦИЯТА се проведе на „рождения ден“ на
ЦМ – 17.11., в който бяхат раздадени и наградите от състезанието по медиация
В Хасково в рамките на проект „Гражданско участие за по-добра съдебна
система“ на 13.11. е проведена конференция, на която е представена медиацията.
Шумен и Перник започват работа по създаване на ЦМ

ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017 бяха закрити с коктейл в Съдебната
палата, на който беше отчетена свършената работа през ДНИТЕ и бяха
връчени грамоти и благодарствени писма за принос в организацията и
провеждането на националната конференция и съпътстващите я събития на
съдии и медиатори от ЦСМ.
УЕ предлага на ОС да вземе решение за изпращане на
благодарствени писма за активно участие в организацията и
провеждането на ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017 на съдиите Цветелина
Кържева, Евгени Георгиев, Васил Александров, Владимир Вълков,
Александър Ангелов, Зорница Езекиева, Ани Вълчева, Даниела
Радева, Цветелина Костова, Галя Вълкова, на медиаторите Светослав
Стефанов, Цветелина Фердинандова, Петя Неделева, Елена Яньова,
Адриана Страхилова, Димитринка Петрунова, Алекс Лисийска, Деси
Монева, Снежина Джакерска, Мариана Дублева, Ирен Бекриева,
Петранка Николова, Даниела Стойчева, Нина Курдоманова и на
съдебните координатори Мариана Николова и Мария Георгиева.
УЕ предага още ОС да изкаже благодарност за ЦРС за дадената
финансова помощ за провеждане на ДНИТЕ в размер на 300 лева.
3.10. В резултат на проведената среща на представителите на ЦСМ с
ръководствата на Районен и Окръжен съд Перник в рамките на ДНИ НА
МЕДИАЦИЯТА 2017“ беше постигната договореност и започна работа за
първоначално препращане на дела от съдилищата в Перник за медиация в
ЦСМ, с включването на пернишки медиатори и практическо обучение на
същите, а впоследствие подпомагане на изграждането на Център за
медиация в гр. Перник.
3.11. На 18.12.2017 г. се проведе коледното тържество на ЦСМ.
Участваха над 40 медиатори и съдии от СРС и СГС, сред които и съдия
Александър Ангелов, председател на СРС и съдия Даниела Александрова,
зам.председател на СРС
Насока 4. Активна информационна дейност:
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4.1. Всички събития и участия на представители на ЦСМ бяха
отразявани във Фейсбук.
4.2. Събитията на ЦСМ бяха включвани в календара на сайта на СРС.
4.3. Програмата на националната конференция беше качена на
страницата на ЦСМ в сайта на СРС
Конференцията, обученията и проведените срещи бяха отразени във
Фейсбук, както и от телевизии БНТ2 и БНТ Свят, БиАйТи, България Он
Ер, Канал 3, в-к Банкер“, DeFacto.bg, сайтовете на ВСС, Омбудсмана,
БТПП, УНСС и др.
4.4. Програмата за „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017“ беше отпечатана
на банер, поставен в СГС и СРС, и качена на сайта на СРС.
Събитията по време на ДНИТЕ бяха отразени в legalworld.bg,
paragraph22.bg, eurocom.bg, mypr.bg, BTV, ON AIR TV, сп. Правен свят,
радио Христо Ботев, Евроком, ФЕЙСБУК.
Във връзка с медийното отразяване на дейността на ЦСМ и ДНИ НА
МЕДИАЦИЯТА 2017, бяха проведени срещи с
председателя и
пресаташето на СРС и беше получена тяхната подкрепа. УЕ предлага на
ОС да изрази благодарност към г-жа Росица Анчева за нейната
съпричастност и професионализъм при отразяване на събитията и
проявен интерес към цялостната дейност на ЦСМ и медиацията . Г-жа
Анчева в момента преминава и сертифициращо обучение по медиация
УЕ предлага ОС да вземе решение да бъдат изпратени
благодарствени писма и до ръководството на СРС в лицето на съдия
Александър Ангелов, съдия Даниела Александрова и госпожа
Георгица Парушева, както и до ръководството на СГС, за оказваната
постоянна подкрепа на дейността на ЦСМ.Въпреки направеното от третото ОС на ЦСМ актуализиране на
Годишния план, някои от предвидените в него дейности останаха
нереализирани.
Допълване на Наръчника на медиатора с разяснения на
същността на съдебното производство по различни, с оглед предмета дела,
и с основни насоки за постигане на споразумение. Тази дейност би могла
да се реализира през следващата година, и с участието на съдии от
„групата по препращанията“, които заявиха интерес и готовност за
съдействие. Допълненият Наръчник би бил отлично помагало, особено за
новоприетите медиатори за придобиване на практически умения и побързото им интегриране в работата на ЦСМ.
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Организиране и провеждане на обучение на медиатори,
свързано с психологическите аспекти на различните спорове.
Участие на ЦСМ в изпълнението на проекта по ОПДУ по
„Пътна карта за изпълнение на актуализираната стратегия за продължаване
на реформата в съдебната система“ – по обективни причини и обявена
обществена поръчка от Министерство на правосъдието, бенефициент по
проекта. Ще бъдат продължени разговорите за включване на ЦСМ в някои
от дейностите, възложени на ВСС;
Организиране на състезание по медиация през м.ноември 2017
г. Същото беше отложено по молба на ЦРС, които организираха и
проведоха такова състезание в същия период /на 15 и 16.11 2017/ във
Варна.
Провеждане на обучения за допълнителна специализация на
медиаторите с участието на съдии и адвокати
Провеждане на обучение на съдебни служители. При
актуализирането на годишния план беше решено предвид голямата
натовареност на съдебните служители, вместо обучение за популяризиране
на медиацията и работата на ЦСМ да им бъдат предоставени брошурите на
ЦСМ за раздаване на гражданите.
Изготвяне и поставяне на информационни табла за ЦСМ в
сградите на СРС и СГС
Организиране и провеждане на кампании „подкрепяме
медиацията“: персонално – от съдии, адвокати, граждани и
институционално – от ВСС, търговските палати, браншови организации,
омбудсмана.
По преценка на новия УЕ, тези дейности могат да бъдат заложени в
следващия годишен план на ЦСМ.
През отчетния период бяха констатирани и някои слабости, като:
- Невписване; нередовно или забавено вписване в графика на
медиаторите, което създава опасност от невъзможност за
извършване на процедура по медиация по препратени дела и
което прави наистина наложителни измененията на раздел VI
Правилата за организацията и дейността на ЦСМ;
- невъзможност от създаване и поддържане на Регистъра на
медиаторите към ЦСМ в планираните вид и съдържание, поради
неподаване на необходимите данни и снимки
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Статистика за проведените медиации през 2017 г. и през периода
01.01. – 19.03.2018 г.
Предвид подробния отчет и анализ на АЕ за периода януари –
декември 2017 г., този отчет за посочения период се ограничава само до
следните констатации:
През 2017 г. е увеличен броя на препратените делбени дела, вещни и
облигационни спорове , основната причина за което е активността на
съдиите от работната група в СРС.
Прави още впечатление, че през 2017 г. се увеличава и броя на
случаите, в които страните по висящо дело се обръщат към ЦСМ по своя
инициатива, без нарочно препращане от съдия /общо 54 от всички 201 дела
за годината в ЦСМ/, въпреки че в тези случаи има повече непроведени
медиации поради отказ на другата страна /отказани са 32.
Проведените медиационни срещи в ЦСМ през 2017 г. са 279, с обща
продължителност 21 370 мин.
За периода 1 януари – 18 март 2018 г.
Общ брой образувани медиации в ЦСМ 53, от които 33 препратени
от съдия и 20 по инициатива на страна/страните по висящи дела. От
препратените от съдия са отказани само 3, а от инициираните от страна са
отказани 10.
Проведени за 40 медиации, в 64 медиационни срещи с обща
продължителност 5 931 мин.
Постигнати са 8 спогодби, 10 медиации са завършили без спогодба,
по 22 процедурата продължава.
Продължава тенденцията за увеличаване на броя на образуваните
медиации по делбени дела – 10 бр., от които са проведени 6.
УЕ изказва благодарност на всички членове на ЦСМ, които
активно участваха в дейността му през отчетния период, на
ръководствата на СРС и СГС за постоянната подкрепа; на съдиите от
СРС и СГС, които не само правят, но и популяризират съдебните
препращания и ни съдействат; на съдебните служители, които ни
подпомагат, и не на последно място, на съдебните координатори, без
които работата на Центъра не би била възможна.
Настоящият отчет е изготвен от Симона Такова, председател на
ЦСМ и е съгласуван с членовете на УЕ на ЦСМ, както следва:
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1. Съдия Цветелина Кържева, зам.председател, отговорен за
дейностите по насока 1.
2. Свилена Димитрова, зам.председател, отговорен за дейностите
по насока 2.
3. Съдия Васил Александров, зам.председател, отговорен за
дейностите по насока 3.
4. Светослав Стефанов, зам председател, отговорен за
дейностите по насока 4.
5. Мариана Николова, съдебен координатор.
София, 19 март 2018 г.
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