
 

ОТЧЕТ 

на Анализиращия екип 

към Центъра за спогодби и медиация при Софийски районен и Софийски градски съд 

за периода януари – декември 2016 г. 

 

Анализиращият екип (АЕ) в състав: Георги Бакалов (медиатор), Рубина Минкова (медиатор), Таня 

Кандилова (съдия), Галя Вълкова (съдия), бе избран на заседание на Комисията към ЦСМ, проведено на 

10.09.2015 г. Член по право, съгласно Правилата на Центъра, е съдебният координатор, като за изтеклия 

мандат това е Лъчезар Насвади. 

Настоящият отчет се изготвя на основание чл. 11.4. от Правила за организацията и дейността на 

центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд в сила от 

19.01.2017г. и засяга периода януари-декември 2016 г. За отчетния период АЕ е провел 4 срещи. 

 

І. Статистика за медиациите 

 

І.1. Информация за количествените параметри на проведените медиации:  

 

През 2016 г. към ЦСМ са препратени 157 дела, от които по 123 са проведени процедури по 

медиация. Към датата на изготвяне на отчета 36 медиации са завършили с  писмено обективиране на 

постигнатото съглашение, което впоследствие е  депозирано и пред съдебния координатор; по 72 дела не 

е отчетено постигане на спогодба. Продължаващи са медиациите по 15 дела. 

 

При изготвяне на статистиката по отношение на процента спогодени дела АЕ намира за нужно да 

изключи делата с предмет ЗЗДН, които са 13 на брой, както и делата, по които процедурата по медиация 

продължава към датата на изготвяне на доклада. Така от 96 препратени дела за медиация, завършили 

със спогодби са общо 28 дела, т.е. процентът на спогодените дела е 29,17 %.  
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І.2. Информация за качествените параметри на проведените медиации: 

 

АЕ изготви също статистика, основаваща се и на разработените критерии за оценка на 

резултатите от провежданите медиационни процедури - общоприето е мнението, че успешността на една 

медиация не се свежда единствено и не е равнозначна на подписана спогодба. Статистиката е извлечена 

от информационните формуляри /отчетите/ на медиаторите по проведените процедури, паралелно 

съпоставяни с подадените от страните обратни връзки. Т.е. в този случай се мери възприятието - както на 

медиаторите, така и настраните. Доколкото правилата предвиждат попълване на формуляри при всяка 

медиационна сесия, статистиката включва и медиациите, по които процедурата продължава да е висяща. 

Подобна статистика е нужна и допустима, предвид спецификата на конкретните показатели и 

възможността, независимо дали процедурата продължава или е приключила, да бъдат постигнати някои 

от по-долу изброените резултати. От общия брой 123 медиации са изключени онези, по които 

медиаторите не са представили на координатора формуляри за проведената процедура и/или формуляри 

за обратна връзка без надлежно отбелязване на причините за това (7 медиации). Липсата на отчет по 

част от делата по зададените критерии води до невъзможност за определяне на процентно съотношение. 

Както сочи практиката,  възможно е постигането на повече от един резултат по така зададените 

критерии (напр. спогодба и подобряване на отношенията). 

 

Резултат: 
Брой медиации, по които е 

отчетен съответният 
резултат 

Страните са подобрили отношенията и/или комуникацията помежду си 57 

Намалено е емоционалното напрежение  54 

Изяснени спорни моменти: изяснени са факти и е ограничен предметът на 
доказване. 

49 

 

 

Така изготвената статистика ясно показва, че макар значителен брой медиации да не могат да 

бъдат отчетени като спогодени чрез одобряване в краен съдебен акт, положителен резултат от участието 

в процедурата заявяват приблизително 50% от участниците. Като цяло медиационните процедури са 

имали най-силен ефект върху отношенията и емоциите на страните. Подобен резултат е насърчаващ, 

особено при семейни дела, когато става дума за най-добрия интерес на детето. А също така и в общия 

случай - по отношение на фокусирането на страните върху спора и върху собствените им интереси. 

Високи са показателите и по индикатора "Изяснени спорни моменти" - чрез изясняването на фактите в 

процедурата помедиация на практика впоследствие се улеснява и съдебното дирене - доколкото след 

медиационната процедура се  събират доказателства само за останалите спорни моменти при 

постановяване на крайния съдебен акт. В този смисъл, като цяло, усилията работят за каузата на 

медиацията. 

При прегледа на формулярите АЕ попадна на информационни доклади, в които е вписано 

следното: "Постигнато е споразумение, което трябва да бъде обсъдено с адвокатите на страните" или 

"Постигнато е устно споразумение". АЕ смята, че в подобни случаи е подходящо да се насрочва 

допълнителна обща среща за подписването на самото споразумение.  

Видимо, налице са случаи, при които медиаторите са се затруднявали да сведат случилото се по 

време на медиацията до посочените в информационния формуляр индикатори. С оглед на по-точното 

отразяване на случилото се по време на медиационната сесия би могло да се редактират критериите, 

описващи постигнатия напредък във връзка със спора /да се разделят, преподредят и т.н./. Например 

критерият "постигнат напредък в отношенията и/или комуникацията" е възможно да се раздели на две 

части; подходящо би било да се включи индикатор "генерирани варианти за решение". 

 



ІІ.Преглед на обратните връзки 

 

1. При подготвянето на настоящия доклад АЕ прегледа всички обратни връзки. В 

преобладаващата си част обратните връзки сочат приемане на процедурата от страните. Преобладаващи 

са и положителните оценки за работата на медиаторите. Насърчаващ е фактът, че дори и при 

непостигната спогодба част от страните заявяват желание да ползват процедурата по медиация и в 

бъдеще. 

2.  По-подробно са разглеждани обратните връзки, подадени от  участвали в процедура по 

медиация за посочения период страни, които са изразили неудоволетвореност. Обратните връзки са 

разглеждани в цялост и в случаите, когато попълващата формуляра страна е изпаднала в противоречие 

със самата себе си, АЕ е приемал, че неудовлетвореността на страната от процедурата е произтекла от 

нерешаването на спора, а не от работата на медиатора. 

При еднозначно неблагоприятни обратни връзки бе възприет следния начин на работа: преди 

обратната връзка да бъде сведена до знанието на медиатор/ите, да се изисква допълнителна 

информация от страните по отношение на конкретни факти, дали основание за направените оценки. Така 

възприетият подход доведе до намаляване броя на делата, по които впоследствие да се изисква 

становище на медиатори/те, доколкото  липсата на конкретика води до последваща невъзможност за 

отговор.  

В 2 от общо 6 случая е предложено прилагане на индивидуални мерки: предупреждание за 

прекратяване на дейността на медиатора в ЦСМ с уговаряне на 6-месечен изпитателен срок, задължение 

за участие в организирани от ЦСМ симулации, допълнителни квалификационни курсове и/или семинари /. 

Предложенията за прилагане на индивидуалните мерки  са приети от Комисията. 

 

ІІІ. Анализ на дейността на медиаторите във връзка с изискванията за записване в 

графика/провеждане на медиации. 

 

При съблюдаване на отменените правила АЕ отправи предложения за прекратяване на 

членството на медиаторите, които въпреки неколкократните напомнителни имейли не са се записвали в 

графика и не са извършвали медиация, както и на тези, които доброволно са изявили желание за 

прекратяване на членството. Процесът е естествен, нормално е обстоятелствата около доброволците да 

се променят, от Центъра да се оттеглят или пък да се приобщават нови хора. 

 

ІV. Организирация на събития 

 

АЕ организира две вътрешни обучения: 

На 4.6.2016 г. съдиите Цветелина Кържева и Галя Вълкова дадоха обратни връзки по спогодбите 

по СК, постигнати от създаването на Центъра. Във втората част Рубина Минкова сподели мнение по 

постъпили обратни връзки, попълвани формуляри, етични проблеми, споделяни от медиатори на 

заседания на комисии.  

Второто обучение бе проведено на 17.12.2016 г. В първата част съдия Валерия Братоева 

предостави обратна връзка по постигнати споразумения с предмет, различен от разглежданите спорове 

по СК – вещни, облигационни, делби, трудови и др., а втората част бе т.нар. тийм билдинг, организиран от 

медиаторите Светослав Стефанов и Адриана Страхилова. 

 

V. Други. 

При осъществяване на анализа са констатирани пропуски или формулировки в Правилата, 

водещи до затруднение на дейността на медиаторите. Същите са отразени в текущите протоколи и са 

сведени до вниманието на членовете на Комисията. 



 

Изводи: 

АЕ констатира 28,68 % покачване на проведените медиации през 2016 г., в сравнение с 2015 г., а 

на реализираните медиации – с 32,99 %. Запазва се относително ниският брой на делата, по които е 

постигната спогодба спрямо броя на делата, по които е проведена медиация, макар през 2016 г. да се 

отчита нарастване на броя на постигнатите спогодби над 3 пъти. Необходимо е проследяване през 2017 г. 

на постъпващите формуляри от медиатори/страни/съдии, като подадената информация се съпостави и 

делата се анализират по няколко критерия: дали делото е подходящо за медиация, респ. какъв е 

очакваният/възможен резултат. Доколкото предоставените от съдиите формуляри за обратна връзка през 

2016 г. са недостатъчни на брой, такъв анализ за момента не може да бъде извършен. 

Констатирано е, че все още има дела, по които няма постъпили формуляри за обратна връзка от 

страните, без изрично медиаторите да са отразили дали формуляр е бил предоставен и причините за 

недепозирането му пред координатора: напр. поради заетост страните са отказали попълването му. 

 Липсват информационни формуляри за проведените медиационни сесии - особено за 

междинните, тези, които са провеждани преди последната обща среща. 

Работата върху изготвяне на настоящия доклад отново показва, че е необходимо прецизиране и 

редактиране на формулярите за обратна връзка и на информационния формуляр за проведената 

медиационна сесия.  

Препоръчително е един път на една или две години медиаторите да дават анонимна обратна 

връзка за предизвикателствата при ко-медиирането. 

През 2016 година за първи път екипите "новоприет медиатор - медиатор с опит" бяха 

предварително сформирани въз основа на единни критерии и правила. Всички подадени обратни връзки 

от ко-медиаторите, участвали в ко-медиация с новоприет медиатор, са с отбелязани в положителната 

част на скалата индикатори.  

Отминалата година има и своите открояващи се единични случаи: по две от проведените 

медиации страните са изпратили благодарствени писма до председателя на СРС, които са качени на 

сайта на ЦСМ и във ФБ страницата; 

Една от страните в процедура по медиация, която приключи със спогодба, изяви желание и 

преминава през обучение по медиация, остава й финалната част, за да бъде сертифицирана. 

 

 

Предложение за методология за награждаване на медиатори чрез връчване на грамота: 

Първите трима от медиаторите, водещи съобразно следните критерии: 

Брой часове проведени медиации -  критерият се въвежда, тъй като реално отразява 

продължителността на вложените усилия и умения: Евгения Нанчева, Деси Исаева, Лилия Симеонова. 

Брой проведени медиации - критерият се въвежда, тъй като отразява готовността да се поемат 

препратени случаи  за медиации и записванията в графика: Евгения Димова, Евгения Нанчева и Лилия 

Симеонова. 

Брой медиации приключили със спогодба - критерият се въвежда поради постигнат реален и 

измерим ефект от процедурата по медиация: Евгения Димова, Милена Гунчева, Евгения Нанчева, Лилия 

Симеонова, Богдана Ваташка, Милена Савова, Ирен Бекриева, Таня Йорданова, Карло Луканов. 

Бележка: АЕ предлага медиатори, спрямо които са прилагани индивидуални мерки по т. 12.17.1 – 

т. 12.17.6 от Правилата да не бъдат отличавани с грамота. Дейността на медиаторите в ЦСМ, изразяваща 

се в участие в работата на комисии, в седмицата на медиацията, в обучения и пр. да бъде отличена с 

благодарствени писма по преценка на УЕ. 

 

Предложение за методология за награждаване на съдии чрез връчване на грамота : 



Съдиите, водещи по брой препратени дела за съответния съд/отделение, в което съдията 

правораздава: Александър Ангелов (37-ми състав), Наталия Лаловска, Александър Ангелов (58-ми 

състав), Анелия Янева, Емилиян Лаков, Цветелина Кържева, Даниела Радева, Таня Кандилова, Стоян 

Михов, Константин Кунчев, Росица Георгиева, Милен Евтимов, Катя Хасъмска, Таня Орешарова, Евгени 

Георгиев, Галя Митова и Владимир Вълков. 

 

В грамотите следва изрично да се записва основанието, на което се връчват.  

Съобразно така възприетите критерии се отличават всички медиатори/съдии с равни показатели 

за съответния критерий. 


