
ОТЧЕТ 

за дейността на Центъра за спогодби и медиация(ЦСМ) към Софийски 
районен съд и Софийски градски съд за 2015 година 

Уважаеми колеги, 
2015 година се оказа изпълнена с предизвикателства. Появиха се обстоятелства, които са 
много положителни по принцип, но в този период изиграха задържаща роля за броя на 
препращанията, броя на препращащите състави и броя на проведените медиации в ЦСМ. В 
този едногодишен период Гражданската колегия на  СРС и ЦСМ преместиха мястото си на 
работа, което оказа силно влияние на работата. Нашето предположение беше, че при 
наличие на нова сграда и две стаи за медиация, медиациите ще се увеличат, но реалността 
показа, че хората не могат веднага да приемат промяната и отчетохме спад в препращанията 
и в броя на проведените медиации. Допълнително обстоятелство  е прекратяване на 
медиациите с Топлофикация(те бяха значителен брой), поради спорните резултати от такъв 
тип медиационни срещи, при които едната страна няма реално делегирани правомощия да 
подписва споразумения. 
Тази реално негативна тенденция - намален брой на препращащите състави от СРС и СГС 

може да се промени като се работи за повишаване интереса на съдиите към дейността на 

ЦСМ. 

В периода януари - декември 2015 г. към ЦСМ бяха препратени за медиация 122 дела. 

Реализираните медиации са 92. От тях имаме: 

-  26 бр. спогодени;  

·         58 бр. без спогодба(5 служебно прекратени поради изтичане на 6 мес период)  

·         8 бр. продължават  

Изразено в проценти имаме 28 % медиации завършили със спогодба от всички 

приключили през 2015 година.  

*При отчитане, че медиациите по ЗЗДН имат за цел подобряване на комуникацията, а 

не точно спогодба и изчисляване на статистиката без тях подписаните спогодби в 

процедура по медиация са 38%. 
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теристики     

 

Година    
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медиация. 
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са 
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през 

медиация 

2010 г. 86 56 11 19,64% 17 

2011 г. 120 105 29 27,60% 30 

2012 г. 136 103 27 26,21% 45 

2013 г. 142 103 35 33,98% 49 

2014 г. 135 112 40 35,71% 41 

2015 г. 122 92 26 28.26% / 38,80% 35 



 

Ето как изглеждат проведените медиации през 2015 година групирани по предмет на 

спора: 

Брачно СГС 16 

Брачно СРС 29 

Делба 5 

ЗЗДН 25 

Наказателни дела 3 

Облигационен спор 1 

Търговски спор 3 

Трудов спор 3 

Други 6 

СОС 1 

47 медиатора са провеждали медиации през 2015 година. Пет и повече от  5 медиации са 

поели колегите (зад наклонената черта е броя на спогодбите):    Борислава Николова - 5/1, 

Вера Симеонова 7/2, Деси Исаева 7/2, Евгения Димова 11/6, Евгения Нанчева 18/8, Карло 

Луканов 6/1, Мариана Дублева 9/2 , Милена Гунчева 8/1, Рубина Минкова 6/2, Снежина 

Джакерска 5/2, София Колева 9/1 и Татяна Минева 6/2 и Теодора Костова 5.  

Поради замразяване на членството си или напускане на ЦСМ броят на медиаторите намаля 

и бяха приети 18 нови медиатори-доброволци, които след проведено въвеждащо обучение 

веднага се включиха в дейността на Центъра. 12 от тях вече са участвали в реални медиации. 

 

Работата, която ЦСМ реализира отлично е свързана с допълнителните дейности, които 

Центърът организира. 

 

Публикации и интервюта на членове на ЦСМ, за които има информация.(Реално са повече) 

31.01.2015, адвокат Албена Пенова пред вестник „24 часа: „При медиацията чрез общуване 

се откриват общите интереси, а в съда се обосновават“. 

02.02.2015, Съдия Владимир Вълков, вестник „24 часа“: : „Чрез медиация спорещите слагат 

край на проблема си“. 

13.04.2015 Севдалина Александрова пред телевизия  България он еър - Ще стане ли 

задължителна медиацията у нас? Как би се променила работата и натовареността на 

съдилищата? 

07.07.2015 г.Предаване в сутрешния блок на БНТ 2 за медиацията и за ЦСМ към СРС и СГС.  

Участват Атанас Николов, Евгения Нанчева, Лъчезар Насвади и Милена Гунчева. 

11.11.2015 г. Миряна Калчева за проекта „Медиацията среща съдиите“ пред телевизия Нюз 7 

15.11.2015 Интервю на Милена Гунчева за седмица на медиацията пред Фрогнюз. 

21.11.2015 г. Интервю на Милена Гунчева „Медиацията е просто човечност“, вестник 

„Банкерь“   

Съвместни дейности с  ВСС и НИП: 

Тези дейности са в резултат от  работата на създадената с решение по протокол 

№41/24.09.2014г. на комисия „Международна дейност” работна група за разработване  



на Концепция за насърчаване на медиацията като метод за алтернативно решаване на 

спорове. През 2015 година са реализирани 4 срещи. 

18.05.2015 г. Участие на ЦСМ в деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет. 

На 22.06.2015 г.  в сградата на Софийски районен съд се проведе среща с членове на ВСС в 

сградата на СРС. От страна на ВСС присъстваха Магдалена Лазарова – председател на 

 комисия „Публична комуникация”, Калин Калпакчиев – председател на Комисия по анализ и 

отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт и Мария 

 Кузманова – член на комисия „Международна дейност”. Взеха участие и представители на 

ЦСМ към СРС и СГС, както и съдии от СГС и СРС. 

30.09.2015 г. Участие на ЦСМ в деня на отворените врати на Районен съд в гр.Балчик. 

Организирана среща на тема „Медиация“ с адвокати от Балчик, Добрич и Варна. 

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. 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 и 

медиатори.  

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. 

 

Мероприятия организирани от Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен 

съд и Софийски градски съд (самостоятелно или в партньорство с други организации): 

Два семинара по проект „Медиацията среща съдиите”,  организиран от БТПП и ЦСМ към СРС 

и СГС: 

27.02.2015 г., гр. Пловдив. Обучението по препращане към медиация е за съдиите от 

Пловдивския апелативен окръг. 

15.05.2015 г., гр. Варна. Обучението по препращане към медиация е за съдиите от 

Варненския апелативен окръг. 

 

Четири семинара водени от Виктор Шахтер, организирани от ЦСМ със съдействието на ВСС и 

НИП: 

11.05.2015 г., град София. Обучение по препращане към медиация за съдиите от Софийския 

апелативен окръг и обучение по препращане към медиация  за младши съдиите, които се 

обучават в НИП. 

13.05.2015 г., гр.София. Обучение „Техники за напреднали медиатори“ и обучение за 

администриране на съдебни центрове по медиация. 

 

6.11.2015 г. Обучение за новоприетите стажанти в ЦСМ. 

9-10.11.2015 г. Срещи-разговори със служители на СРС и СГС за ролята на съдебните 

секретари и деловодители в популяризирането на медиацията и за улесняване на 

гражданите при ползването на тази услуга, която се предоставя от ЦСМ към СРС и СГС. 



9-10.11.2015 г. Информационни срещи с новоназначени съдии в СРС и СГС за дейността на 

ЦСМ към СРС и СГС. Ролята на съдията за насърчаване на спогодяването и препращане към 

медиация. 

11 ноември 2015 г. Кръгла маса в рамките на Седмицата на медиацията, организирана от 

Центъра за спогодби и медиация към Софийски Районен и Градски и съд и медиаторски 

организации. Бяха обсъдени горещи теми от сферата на доброволното разрешаване на 

спорове в България.  Ключови мнения споделиха хората, които имат решаващ глас по темата 

- Председателят на Върховния касационен съд съдия Лозан Панов, заместник-министърът на 

правосъдието Вергиния Мичева, председателят на законодателната комисия на парламента 

Данаил Кирилов, представляващия Висшия съдебен съвет Соня Найденова, съдия Светла 

Цачева от Върховен касационен съд. Мненията за постигнатото дотук и предстоящите 

промени споделиха и хората, които ежедневно работят в сферата на медиацията - съдия 

Евгени Георгиев от Софийски градски съд, адвокатите Ивайло Данов, Валентин Бенатов,  

Йосиф Герон - председател на Националната асоциация на медиаторите и Албена Комитова, 

Председател на Център за разрешаване на спорове, която модерира дискусията. 

13.11.2015 г. Уъркшоп за медиатори. Дискусия и споделяне на положителни практики. 

9-13.11.2015 г. Информационни бюра в Софийски районен съд(СРС) и Софийски градски съд 

(СГС). 

21.11.2015 г. Въвеждащо обучение за новоприети медиатори. 

20.01.2016 г. Обновяване на визията на сайта на ЦСМ и синхронизирането му със сайта на 

СРС. 

03.02.2016 г. Презентация за ЦСМ, която да е на информационното табло на СРС по една 

седмица всеки месец. 

Участие на ЦСМ във форуми провеждани от други организации: 

20.01.2015 г., Конференция на тема: „Правото на детето на лични контакти и с двамата 

родители. Родителски конфликти“. Организирана от Държавна агенция за закрила на детето 

в партньорство с гражданските организации Фондация „Бащи за отговорно родителство“, 

 Асоциация за детско развитие „Член 24“, Асоциация  „Детство и с тати“. 

14.05.2015 г. Конференция на тема „Върховенството на закона: съдебната реформа в 

България и алтернативното решаване на спорове“, организирана от Американската 

търговска камара в България, Френско-българската търговска и индустриална камара и 

Конфиндустрия в България. 

28.05.2015 г. Кръгла маса по Закона за защита на потребителите, организирана от НАМ, с 

участието на Министерство на икономиката, Министерство на правосъдието, Асоциацията на 

потребителите, Асоциацията активни потребители и  Европейски потребителски център. 

02.06.2015 г. Дискусия на тема „Ефективна политика за медиацията в действие: как да 

направим така, че медиацията да се случва)", организирана от МП. В нея участваха проф. 

Джузепе де Пало, консултант в Европейския парламент,  министър Христо Иванов,  

председателят на ВКС Лозан Панов, членове на ВСС, магистрати и медиатори. 

Дейност на ЦСМ насочена към ученици и студенти в различни учебни заведения: 

На 17 април 2015 г. Организиране и провеждане на Презентация и дискусия в СЮБ, 

съвместно с  Европейската асоциация на студентите юристи /ЕЛСА България/, на тема 



„Медиацията в България. Център за спогодби и медиация към СРС и СГС – представяне, 

добри практики”. 

27 април 2015 г. - първи ден на отворените врати на ЦСМ в новата сграда на СРС. Гостуваха 

бъдещи юристи, студенти на НБУ. Те бяха запознати с работата на медиаторите към съда, 

силните страни на медиацията и добрите практики у нас. Бе обърнато специално внимание 

на връзката между медиацията и административното право. За вникване в същността на 

медиаторската професия бяха разиграни казуси. 

10.11.2015 Публична лекция в НБУ на тема „Медиацията – нова култура на общуване“ . 

11.11.2015 Лекция в СУ на тема „Медиацията – нова култура на общуване“ 

12.11.2015 Ден на отворените врати в Центъра по спогодби и медиация към СРС и СГС- 

презентации и симулации с участието на гостите (ученици от 51 СОУ  и от 134 СОУ) 

20.12.2015 г. Провеждане на среща с отбора на Софийски университет по медиация и 

обсъждане варианти за сътрудничество. 

Ежемесечни информационни срещи със студентите-стажанти в Софийски районен и 

Софийски градски съд. 

 

Искам  да благодаря на съдия Лалов - председател на СРС  за изключително силната 

подкрепа, която получаваме и за новите възможности за развитие, които ни се 

предоставят от  Софийски районен съд. 

Без неговата подкрепа и всеотдайната работа на съдиите и медиаторите, нищо от това, което 

днес се отчита не би било възможно. 

Благодаря на съдиите Атанас Николов, Галя Вълкова, Владимир Вълков, Евгени Георгиев, 

Таня Кандилова, Росица Георгиева, Таня Орешарова, Мая Михайлова и Борис Динев за 

подкрепата им, както с препращане на дела, така и с включването им в различни дейности 

на Центъра по спогодби и медиация. 

 Искам да отбележа заслугите и на медиаторите Евгения Нанчева, Албена Пенова, Албена 

Комитова, Миряна Калчева, Симона Такова, Георги Бакалов, Евгения Димова, Снежина 

Джакерска, Рубина Минкова, Елена Яньова, Деси Исаева за цялостната дейност и да 

благодаря на всички, които се включиха в информационните бюра по време на седмица на 

медиацията. 

Завършвам със специална благодарност за Иво Георгиев, който създаде новата визия на 

нашия сайт и за г-жа Георгица Парушева, която оказа цялото необходимо съдействие, както 

за сайта, така и за информационното табло. Надявам се, че ще можем да разчитаме на тях и 

в бъдеще. Информацията е много динамична величина. 

 


