
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАЧИ  

ПОДКОМИСИИ НА  Ц С М 

 

1. За ПОДКОМИСИЯ СТАНДАРТИ И КАЧЕСТВО /ПСК/: 

 

- Изменения и допълнения в Правилата, стандартите, формулярите и др. документи, 

необходими за работата на Центъра; 

 

- Изготвяне на годишен план и бюджет на ЦСМ; 

 

- Допълване на Наръчника на медиатора; 

 

- 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.; 

 

- Поддържане на постоянни контакти със съдиите от СРС и СГС, проучване и анализ на 

техните виждания по въпросите на препращането; 

 

- Провеждане на регулярни срещи между медиаторите и съдиите от КЦСМ, както и със 

съдиите, които препращат или проявяват интерес към препращането и медиацията; 

 

- Провеждане на срещи и изготвяне на конкретни предложения за преодоляване на 

пречките и стимулиране на съдиите за препращане към медиация с ръководствата на 

СРС и СГС и ВСС; - или ПСП??? 

 

- Осигуряване участието на съдии като лектори в обученията за допълнителна 

специализация на медиатори; 

 

- Организиране и провеждане на информационни семинари за съдиите по Европейския 

наръчник за системи за медиация към съдилищата; 

 

- Привличане на адвокати като лектори в обучения за допълнителна специализация на 

медиаторите; 

 

- Провеждане на медиационни срещи и срещи за обмяна на опит; 

 

- Организиране на събития за повишаване на професионалната подготовка, в т.ч. 

специализирано обучения на медиаторите; 

 

- 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; 



 

2. За ПОДКОМИСИЯ СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ /ПСП/: 

 

- Постоянна работа с ръководствата на съдилищата и компетентните институции и 

организации за осигуряване на подкрепата им и предприемане на конкретни                     

действия за развитието на медиацията като държавна политика; 

 

- Поддържане на постоянни контакти с ръководствата на СРС, СГС и ВСС за изготвяне и 

изпълнение на проекти за или във връзка с медиацията; 

 

- Съвместно участие със съда в изготвянето и изпълнението на пилотни проекти за 

системно препращане на определени дела; за задължително провеждане на  

информационна среща или за задължителна първа обща среща по някои спорове- 

семейни и др.; Привличане на още съдии за участие в работата на КЦСМ, както на 

предишни членове на Комисията, така и на други обучени съдии от СРС и СГС;  или 

ПСК??? 

 

- Поддържане на контакти и сътрудничество с НИП, ЦОА, други центрове за медиация и 

медиаторски организации; 

        

- Проучване на възможностите и изготвяне на предложения за интегриране на 

медиацията в системата за правна помощ; 

 

- Иницииране на законодателни промени и участие в работни групи за изготвяне  на 

конкретни проекти и предложения; 

 

- Ангажиране участието на адвокати в пилотните проекти; 

 

- Поддържане на контакти и сътрудничество с КЗП и националния омбудсман. 

 

- Проучване на възможностите за сътрудничество и провеждане на срещи с Агенцията за 

социално подпомагане  /ДСП И ОЗД в София/; 

 

- Организиране на срещи с групи от потенциални участници в процедура по медиация – 

страни по потребителски спорове, мобилни оператори, застрахователи, биови услуги;   

 

3. За ПОДКОМИСИЯ ИНФОРМАЦИЯ /ПИ/: 

 

- Непрестанно информиране за, и популяризиране на медиацията и положителните 

резултати от работата на ЦСМ и неговите членове; 

 

- Допълване и актуализиране на информацията в сайта на ЦСМ, форума на ЦСМ и 

Фейсбук, качване на материали за новости и събития, свързани с медиацията и работата 

на други съдебни центрове; 

 

- Провеждане на срещи и информационни семинари със съдиите и с адвокатите; 



 

- Поддържане на постоянни контакти и организиране на съвместни дейности за популяризиране 

на медиацията и увеличаване броя на препращанията със ВАС и САС 

 

- Организиране и провеждане на обучения на младши съдии и съдебни служители. 

 

- Организиране и провеждане на ежегодните „Дни на отворени врати“ и „Седмица на 

медиацията“ и осигуряване на медийното им отразяване; 

 

- Организиране и/или участие в други събития, свързани с популяризирането на 

медиацията и работата на ЦСМ; 

 

- Привличане на повече участници в стажантската програма към ЦСМ. 

 

- Проучване на възможностите и изготвяне на предложения за изучаване на медиация в 

училища и висши учебни заведения; 

 

 

 

 

Участници в ПОДКОМИСИИТЕ:  

 

В подкомисия ПСК – Председател Цветелина Кържева 

1. Галя Вълкова 

2. Цветелина Кържева 

3. Снежина Джакерска 

4. Елена Яньова 

5. Таня Йорданова 

6. Мариана Дублева 

7. Ирен Бекриева 

8. Катина Клявкова 

9. Миряна Калчева 

10. Мая Михайлова 

11. Елиза Николова 

12. Евгения Димова 

13. Лилия Симеонова 

 

 

В подкомисия ПСП – Председател  Свилена Димитрова 

1. Свилена Димитрова 

2. София Андреева 

3. Евгени Георгиев 

4. Ангелина Иванова 

5. Боянка Корнажева 

6. Любка Василева 

7. Карло Луканов 



 

В подкомисия ПИ – Председател все още не е избран 

1. Снежина Джакерска 

2. Десислава Исаева 

3. Елена Яньова 

4. Мариана Дублева 

5. Десислава Каменова 

6. Светослав Стефанов 

 

 

 

 

 

 


