
П Л А Н 

за дейността на Центъра за спогодби и медиация съм СРС и СГС 

за периода м. април 2016 – м. февруари 2017 г. 

 

Насока за развитие и планирани 

дейности 

срок отговорник 

І. Устойчиво развитие на ЦСМ. Увеличаване на броя на 

препращанията и повишаване на качеството на провежданите 

медиации: 
1. 1. Актуализиране и внасяне на изменения 

и допълнения в Правилата за организацията 

и дейността на ЦСМ към  СРС и СГС. 

м. юни 2016                                                                        работна група от ПСК с 

ръководител Цветелина 

Кържева, Симона Такова 

1.2. Актуализиране на Стандартите за 

провеждане на процедурата  по медиация; 

дефиницията за успешна медиация; 

формулярите и други документи, 

необходими за работата на ЦСМ. 

 

м. юни 2016                                                                        

 

 

работна група от ПСК с 

ръководител Галя 

Вълкова 

1.3. Изготвяне на бюджет на ЦСМ за 

периода м. април 2016 – м. февруари 2017 

г. и остойностена справка за часовете 

доброволен труд, положените от 

медиаторите в ЦСМ и представяне пред 

ръководството на СРС и ВСС. 

 

м. юни 2016                                                                        

 

Снежина Джакерска, 

Таня Йорданова, Симона 

Такова, Лъчезар Насвади 

1.4. Допълване на Наръчника на медиатора 

с разяснения на същността на съдебното 

производство по различни, с оглед 

предмета, спорове и дела и с основни 

насоки за постигане на споразумение, както 

и с одобрени от съда спогодби. 

 

м. декември 

2016  

 

 

ПСК 

1.5. Събиране и анализиране на 

информация за препращанията – анализ на 

типовете дела, които се препращат; 

подходящи и неподходящи случаи; често 

срещани трудности при провеждане на 

медиацията; развитие на делото след 

препращането, обратни връзки и пр.;  

 

 

м. октомври 

2016  

 

 

работна група от ПСК с 

ръководител Снежина 

Джакерска, Лъчезар 

Насвади 

1.6. Оптимизиране на подходите за 

събиране на обратна връзка, както от 

страните, така и от съда. 

м. септември 

2016  

Ирен Бекриева, Лъчезар 

Насвади, Елена Яньова, 

Рубина Минкова, 

1.7. Провеждане на срещи за проучване и 

анализ на вижданията на съдиите  по 

въпросите на препращането. Изготвяне и 

представяне пред ръководствата на СРС, 

СГС и ВСС на конкретни  предложения за 

преодоляване на пречките и стимулиране 

на съдиите за препращане към медиация. 

 

 

м. юни и м. 

декември 

2016  

 

 

Цветелина Кържева, 

Евгени Георгиев, Симона 

Такова, Миряна Калчева 



 

1.8. Организиране и провеждане на 

информационни семинари за съдиите по 

Европейския наръчник за системи за медиация 

към съдилищата; 

 

 

м. юни и м. 

ноември 2016  

 

Галя Вълкова, Миряна 

Калчева, Симона Такова 

1.9. Организиране и провеждане на обучения с 

участието на съдии и адвокати за повишаване 

на професионалната подготовка и 

допълнителна специализация на медиаторите 

от ЦСМ. 

 

м. октомври 

2016 

 

Мая Михайлова, Евгения 

Димова, Катина Клявкова 

1.10. Организиране и провеждане на обучения 

на медиатори, свързани с психологическите 

аспекти на различните спорове. 

м. септември 

2016 

Цветелина Кържева 

Боянка Корнажева 

София Андреева 
1.11. Провеждане на обучение в НИП за 

медиатори по ЗЗДН 
м. юни 2016 АЕ и Цветелина Кържева 

1.12. Организиране и провеждане на обучения 

на младши съдии и съдебни служители. 
при 

събирането 

на група от 

10 и повече 

човека 

 

Лъчезар Насвади, Елиза 

Николова, Атанас 

Николов,  

1.13. Организиране и провеждане на 

въвеждащо обучение за новопостъпили 

медиатори. 

до 1 месец 

след 

приемането 

на новите 

медиатори 

 

Цветелина Кържева,  

Лъчезар Насвади 

1.14  Провеждане на срещи за обмяна на опит 

между медиаторите 
всяко 

тримесечие 

Еленя Яньова, Марияна 

Дублева 
1.15.Информиране за резултатите от 

провеждания текущ и годишен анализ на 

дейността, в т.ч. и за позитивните обратни 

връзки и добрите практики. 

 

постоянен 

 

                  АЕ 

1.16. Привличане на други съдии и медиатори в 

работата на Комисията към ЦСМ. 
17 май 2016 . Евгени Георгиев, Симона 

Такова, Цветелина 

Кържева, Лъчезар 

Насвади 
1.17. Обсъждане и изготвяне на предложения 

относно правния статут на ЦСМ и 

финансирането му след проучване на 

законодателството и опита на други държави-

членки на ЕС; 

м. септември  

2016. 

Ирен Бекриева, Лилия 

Симеонова, Галя 

Вълкова, Катина 

Клявкова, Любка 

Василева 
1.18. Изготвяне на проект и изработване на 

поименни баджове и визитни картички за 

медиаторите към ЦСМ.. 

 м. юни 2016 

. 

Лъчезар Насвади, София 

Андреева, Таня 

Йорданова, Снежина 

Джакерска  

.  
1.19. Изготвяне на образец на грамота и на 

благодарствено писмо, за отличаване на 

медиаторите с най-много проведени и/или най-

много успешни медиации; съдиите с най-много 

препратени дела; членовете на ЦСМ с най-

голяма активност и|/или най-голям принос  в 

работата на ЦСМ; други лица, подпомагащи 

м. юли 2016 Симона Такова 

Светослав Стефанов  

Катина Клявкова 

 



работата на ЦСМ 

1.20. Изготвяне на образец на документ, 

удостоверяващ годините и/или месеците 

положен доброволен труд, натрупан стаж като 

медиатор и брой проведени медиации от всеки 

медиатор в ЦСМ 

м. юни 2016 Ирен Бекриева 

Миряна Калчева 

Катина Клявкова 

ІІ. Сътрудничество с ръководствата на съдилищата и компетентните 

институции и участие в проекти за медиацията. 
2.1 Работа с ръководството на СРС за изготвяне 

и изпълнение на пилотни проекти за системно 

препращане на определени видове дела 

/делбени; н.ч.х. и др./ 

- провеждане на информационни и 

организационни срещи поотделно със съдии, 

медиатори и адвокати, потенциални участници 

в проекта; 

- провеждане на съвместна среща на съдии, 

медиатори и адвокати, участници в проекта; 

- провеждане на кратко обучение на 

медиаторите по спецификата на различните 

видове спорове, предмет на проекта; 

- анализ на изпълнението и резултатите от 

проекта 

 

 

м. май - м. 

декември 

2016  

 

 

Евгени Георгиев, 

Свилена Димитрова, 

Любка Василева 

Цветелина Костова 

2.2. Участие на ЦСМ в проекти  по ОПДУ 

по одобрената с решение № 299/22.04.2016 

на МС „Пътна карта за изпълнение на 

актуализираната стратегия за продължаване 

на реформата в съдебната система“. 

- участие в изготвянето на проектното 

предложение 

- участие в изпълнението на проекта 

 

м. май 2016 г. 

– м. октомври 

2017  

 

 

Симона Такова, Свилена 

Димитрова 

2.3. Организиране и провеждане под егидата на 

националния омбудсман на работна среща 

/кръгла маса/  „Бъдещето на медиацията в 

България“ 

- изготвяне на концепция и дневен ред на 

срещата, определяне на темите и участниците, 

провеждане; 

- изработване на устойчива концепция за 

надграждане на инициативата и организиране 

на нова среща. 

 

 

м. юни – м. 

ноември 2016  

 

 

Работна група от ПСП с 

ръководител Свилена 

Димитрова, Симона 

Такова                                                    

2.4. Иницииране на предложения за 

законодателни промени и участие в работни 

групи за изготвяне на конкретни проектни 

предложения. 

 

постоянен 

 

Любка Василева, Симона 

Такова 

2.5. Проучване на възможностите и изготвяне 

на предложение за интегриране на медиацията 

в системата за правна помощ 

м. юли 2016  Любка Василева, София 

Андреева 

2.6. Проучване на възможностите за включване 

на медиацията към списъка на делегираните от 

държавата дейности – социална услуга, към 

социалните служби и центровете за обществена 

подкрепа 

м. юли 2016  Карло Луканов 

Даниела  Радева 



2.7. Поддържане на контакти и 

сътрудничество с НИП, ЦОА, други 

медиаторски организации и центрове 

 

постоянен 

Свилена Димитрова, 

Ангелина Иванова, 

 

2.8. Проучване на възможностите за 

сътрудничество и провеждане на срещи с 

Агенцията за социално подпомагане /ДСП 

и ОЗД/ в София. 

м. септември 

2016  

Галя Вълкова 

Цветелина Кържева, 

Мая Михайлова 

2.9. Органидзиране на срещи с КЗП и с 

групи от потенциални участници в 

процедура по медиация- страни по 

потребителски спорове; мобилни 

оператори; застрахователи; доставчици на 

битови услуги 

постоянен Свилена Димитрова, 

Боянка Корнажева, 

Галя Вълкова, 

Ангелина Иванова 

2.10.  Поддържане на постоянни контакти с 

ръководствата на ВСС, СГС, СРС, 

Министерство на правосъдието, ВАС, САС, 

КЗП, канцеларията на националния 

омбудсман и др. съпричастни на работата 

на ЦСМ институции. 

постоянен Свилена Димитрова, 

Симона Такова 

2.11. Организиране на посещение на 

Виктор Шахтер и срещи с медиаторите и 

съдиите от ЦСМ, ръководствата на 

съдилищата, ВСС, Министерство на 

правосъдието и др. 

м. ноември 

2016  

Евгени Георгиев, Любка 

Василева, Светослав 

Стефанов 

ІІІ.  Работа за популяризиране на медиацията и информационно 

отразяване на дейността на ЦСМ. 
3.1. Организиране и провеждане на 

ежегодната „Седмица на медиацията“ 

- определяне на дейностите, участниците и 

гостите 

- медийно огласяване и отразяване на дните 

 

м. октомври 

2016  

 

 

ПИ с ръководител 

Светослав Стефанов 

3.2. Организиране и провеждане на „Дни на 

отворени врати“ и медийното им 

огласяване и отразяване 

м. април и м. 

ноември 2016  

Светослав Стефанов, 

Десислава Исаева, Елена 

Яньова, Милена Гунчева 

3.3. Изготвяне и поставяне на сайта на 

годишен календар по образеца на 

календара на НИП / 

м. май 2016 Светослав Стефанов 

Лъчезар Насвади 

3.3. Организиране и провеждане на срещи и 

лекции с ученици и студенти. Проучване на 

възможностите и изготвяне на  

предложения за изучаване на медиация в 

училища и висши учебни заведения. 

постоянен Светослав Стефанов, 

Десислава Каменова 

3.4. Актуализиране, отпечатване и 

разпространяване на информационни 

материали за медиацията и дейността на 

ЦСМ 

постоянен Марияна Дублева, 

Снежина Джакерска 

Десислава Исаева 

3.5. Изготвяне и изпълнение на цялостна 

концепция за Фейсбук страницата – 

ежеседмично поставяне на актуална 

м. юни 2016 Светослав Стефанов, 

Снежина Джакерска 

Десислава Каменова 



информация, интересни статии, свързани с 

решаването на конфликти, снимки, 

интервюта; представяне на УЕ и 

медиаторите от ЦСМ 

3.6. Подобряване на сайта на ЦСМ и 

качване на всичката важна информация 

постоянен Лъчезар Насвади 

3.7. Организиране на съвместни дейности 

за подкрепа на медиацията и увеличаване 

на препращанията и/или участие в други 

събития, свързани с популяризиране на 

медиацията и дейността на ЦСМ 

постоянен ПИ 

3.8. Постоянна и ефективна връзка с 

медиите, надлежно и своевременно 

отразяване на всички инициативи и 

събития на или с участието на ЦСМ, 

информиране за положителните резултати 

от работата на ЦСМ и неговите членове. 

постоянен Десислава  Исаева, 

Мариана Дублева 

3.9. Основаване на библиотека за 

специализирана литература „Димитър 

Пешев“ към ЦСМ.  

- Организиране на благотворителен базар в 

СРС за продажба на книги от личните 

библиотеки за набиране на средства за 

попълване на библиотеката на ЦСМ.  

- Провеждане на среща в зала Димитър 

Пешев в Народното събрание 

м. декември 

2016  

Деси Каменова 

Елена Яьова 

3.10. Създаване на електронна библиотека 

на ЦСМ със специализирана литература и 

качването й на сайта на ЦСМ 

м. юли 2016  Светослав Стефанов, 

Евгени |Георгиев, 

Лъчезар Насвади 

3.11. Организиране и провеждане на 

кампания „Подкрепяме медиацията“  - 

персонално: от съдии, адвокати, и 

институционално – от ВСС, търговските 

палати, браншови организации. 

м. януари 

2017 

Работна група от ПИ с 

ръководител Светослав 

Стефанов 

 


