
 

Протокол  

на Управителния екип на ЦСМ от 16.02.2016 г. 

На 16.02.2016 г. се проведе представяне на идеите на председателя на СРС - г-н Лалов, 

за развитие на ЦСМ и за увеличаване на препращанията към медиация пред 

представители на ръководни органи в съдебната система и пред представители на 

адвокатурата. В дискусията освен гостите се включиха и съдии от СРС и СГС. 

Модератори на срещата бяха Албена Комитова и Севдалина Александрова. 

От УЕ на срещата присъстваха: 
МИЛЕНА ГУНЧЕВА 
ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 
АТАНАС НИКОЛОВ 
ЛЪЧЕЗАР НАСВАДИ 
 
Срещата се отразява на сайтовете на ВСС, СРС, НИП с общо съобщение: 

 На 16.02.2016 г. по покана на Софийския районен съд и Центъра за спогодби и 

медиация при Софийския районен съд и Софийския градски съд (ЦСМ) се проведе 

работна среща, по повод петата година от учредяването на ЦСМ. В дискусията взеха 

участие г-н Димитър Узунов, г-жа Соня Найденова, г-жа Милка Итова и г-жа Магдалена 

Лазарова от Висшия съдебен съвет, главния инспектор г-жа Теодора Точкова, 

директора на Националния институт на правосъдието г-н Драгомир Йорданов, 

представители на адвокатурата, съдии от Софийския районен съд и Софийския градски 

съд.  

След като бяха отчетени постигнатите резултати и направените стъпки за 

популяризиране на медиацията от страна на СРС, бяха очертани основните насоки на 

развитие на ЦСМ. Участниците се обединиха около разбирането за насърчаване на 

медиацията, като способ за по-бързо, евтино и ефективно решаване на делата. 

Посочено беше, че работата на ЦСМ може да служи като модел за утвърждаване на 

съдебната медиация в България и за създаване на необходимата култура в тази насока. 

Всички се съгласиха, че съдиите трябва да бъдат стимулирани и подпомагани да 

препращат повече към медиация, като това може да бъде отчитано при атестациите на 

магистратите. Членовете на ВСС изявиха готовност да подкрепят решения за 

стимулиране на медиацията в съдилищата, взети след обсъждане на събрания на 

съдиите. Бяха обсъдени и възможностите за финансиране на ЦСМ по Оперативна 

програма „Добро управление” на ЕС. Директорът на НИП изрази готовност Института да 

продължи и развива обучението на съдиите по медиация. 


