ОТЧЕТ НА УЕ за дейността на ЦСМ в периода 20.03.2107 –
15.10.2017 г.
/дейността е отчетена съобразно насоките за развитие и планираните дейности в
годишния план за дейността на ЦСМ/

1. Работа за устойчивото развитие на ЦСМ; за увеличаване на броя на
препращанията и на качеството на провежданите медиации; за
повишаване квалификацията на медиаторите; за стимулиране на
препращащите съдиите и на медиаторите-доброволци; обучения на
съдии и съдебни координатори; осигуряване на необходимия
капацитет за поемането на по-голям брой препращания.
1.
Проведено беше въвеждащо обучение на новоприетите
медиатори.
2.
Изпратени бяха благодарствени писма до председателя на СРС
и председателя на СГС за оказваната подкрепа на дейността на ЦСМ и за
отчитане на проявената активност през 2016 г. от отличените с грамоти и
благодарствени писма съдии при последващите им атестации.
Изпратени бяха още писма до председателите на СРС и СГС, с
които бяха представени приетия от ОС на 24.04.2017 г. годишен план на
ЦСМ, информация за проведената среща-обучение в УБ“Цигов чарк“ и
бяха изказани благодарности за оказаното съдействие за организирането и
провеждането на срещата в базата на Прократурата.
Отчетите на УЕ и АЕ за работата през 2016 г. и годишния план за
2107 г. бяха представени и разгледани на заседание на съдийската колегия
на ВСС.
3.
Проведена беше среща-обучение на медиатори от ЦСМ и
съдии от СРС и СГС на 21-23.04.2017 г. в УБ „Цигов чарк“ .
4.
Провеждаха се регулярни срещи на работната група от съдии
от СРС под ръководството на Евгени Георгиев по пилотния проект за
съдебните препращания.
5. Проведена беше среща с представители на ВАдвС и адвокати от
САК по пилотния проект за препращанията.
6. Проведени бяха срещи и разговори с ръководството на СРС за
назначаването на нов съдебен координатор по заместване и беше
проведено интервю с кандидатите. Новият съдебен координатор Мария
Георгиева започна работа от 1.06.2017 г.
7. Бяха извършени дейности във връзка с подобряване на
документацията и отчетността в ЦСМ за проведените медиации:

- изготвен беше формуляр, който да попълват страните по висящи
дела, обърнали се към ЦСМ по собствено желание, без препращане от
съда;
- бяха взети мерки за подобряване на обратната връзка от съда по
проведени медиации;
- започна изготвянето на нова програма за статистиката на ЦСМ,
която ще включва всички показатели: препратени дела; проведени
медиацици при препращания; проведени медиации по инициатива на
страните; постигнати споразумения в процедурата по медиация;
постигнати споразумения вследствие процедура по медиация; часове
проведени срещи от всеки медиатор и пр.
- в СГС беше разпространен актуалният формуляр за препрашане.
2. Работа за подкрепа на медиацията като държавна политика:
иницииране и/или участие в предложения за законодателни промени
във връзка с медиацията; участие в междуведомствени срещи и в
работни групи; срещи и съвместни инициативи с ръководствата на
съдилищата и компетентните институции и организации; участие в
проекти:
1.
Представители на ЦСМ взеха активно участие в срещите,
организирани от Министерството на правосъдието, с първата експертна
мисия в областта на медиацията на Европейската комисия за ефективност
на правосъдието на съвета на Европа /CEPEJ/ на 3 и 4.04.2017 г. Пред
експертите на CEPEJ и представителите на Министерство на правосъдието
бяха представени организацията и дейността на ЦСМ и беше поискано
мнение на база на добрите практики на други европейски страни за:
финансирането и статута на съдебните центрове за медиация; въвеждането
на задължителна първа обща среща за някои видове дела; създаването на
регулаторен орган; стимулиране на съдиите за препращане; привличане на
адвокатите; промени в законодателството; други мерки за популяризиране
на медиацията и др. Очакваме доклада от експертната мисия да ни бъде
предоставен в края на м. октомври 2017 г.
2.
Бяха проведени срещи и разговори със зам.омбудсмана Диана
Ковачева във връзка с препоръките на Омбудсмана към министъра на
провосъдието на база на резилтати от проведената на 2.11.2016 г.
експертна дискусия „МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ: ПРОБЛЕМИ И
РЕШЕНИЯ“.
3.
Продължи участието на представители на ЦСМ в изследването
на Европейската мрежа на съдебните съвети и Европейския правен
институт относно алтернативните способи за решаване на спорове.
4.
Представители на ЦСМ и съдии от СРС взеха участие в
работен семинар на тема „Възстановителното правосъдие и реформата в

правосъдието за деца“, организирано от Института за социални дейности и
практики /ИСДП/.
В отделна среща с председателя на УС на ИСДР беше представена
дейността на двете организации и бяха обсъдени и набелязани конкретни
въпроси на бъдещо сътрудничество.
5. Най-значимото събитие в тази насока за развитие беше
организирането и провеждането на посещението на Виктор Шахтер,
Дженифър Брандт и проф. Дейвид Вайс и планираните във връзка с него
национална конференция „Медиацията в подкрепа на съда, институциите и
обществото“, обучения на медиатори, на съдии и на съдебни координатори
и срещи с представители на свързани с развитието на медиацията в
България институции.
Подготовката започна още през м.април 2017 г. Проведени бяха
срещи и беше разменена кореспонденция с ВСС, НИП, НС, Министерство
на правосъдието, Национални омбудсман, Висши учебни заведения,
ВАдвС и САК и др.
Създаден беше специален сайт за конференцията; изготвена и
съгласувана беше програмата на посещението и конференцията; изпратени
бяха покани до официалните лица и панелистите, съдилищата в страната и
адвокатските кантори, съдии и медиатори; уговорени бяха срещите на
Виктор Шахтер и колегите му с представители на компетентните
институции, изготвени бяха банери, беше инициирана кампания за
събиране на средства за провеждането на конференцията от членове на
ЦСМ и медиаторски организации; изготвено беше прессъобщение и бяха
отправени покани до медиите за отразяване на посещението.
Във връзка с посещението, на 18.09.2017 г., по искане на ЦСМ, беше
проведена среща в Министерството на правосъдието, в която участваха
зам. министър Десислава Ахладова и експерти. Обсъдени бяха
европейските проекти за медиацията с участието на българското
Министерство на правосъдието и възможностите за включване на ЦСМ в
изпълнението им. Поставен беше въпросът за статута на съдебните
центрове за медиация и финансирането им. Беше поискана информация за
доклада и препоръките на първата експертна мисия на CEPEJ през м.април
т.г., които да бъдат отчетени в работата на конференцията.
В конференцията „Медиацията в подкрепа на съда, институциите и
обществото“, имаше над 80 участника от София и страната. В обученията
от София и страната участваха 30 съдии, 33 медиатори, 17 координатори
на центрове за медиация.
По време на посещението си Виктор Шахтер, Дженифър Брандт и
проф. Дейвид Вайс проведоха срещи с членове на ВСС; с ръководството на
СРС и съдии от този съд; с декана на ЮФ на УНСС; с председателя на
парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта; с

председателя на БТПП и зам.председателя на АС при БТПП; със
зам.омбудсмана; със зам.министъра на правосъдието и с председателя на
САК.
Подробна информация за конференцията, обучението и срещите на
г-н Шахтер и колегите му е изпратена до членовете на ЦСМ на 6.10.2017
г.
Като цяло, всички участници в конференцията и в обученията дадоха
позитивна обратна връзка. Получиха се много положителни отзиви за
дейността и развититето на ЦСМ през последните години, представени на
конференцията, както от чуждестранните, така и от българските
участници.
До края на м.октомври 2017 год. ще получим и изпратим до
компетентните институции доклада на г-н Шахтер и материали за добри
практики в други държави, за набелязване на конкретни мерки за понататъшни действия.
За най-голям принос в подготовката, организирането и
провеждането на конференцията и съпътстващите я събития,
предлагам ОС да награди с благодарствени грамоти:
Евгени Георгиев, Свилена Димитрова, Мария Георгиева, Елена
Яньова, Мариана Дублева, Евгения Димова, Евгения Нанчева, Петя
Неделева, Светослав Стефанов, Ангелина Иванова.
Предлагам още ОС да изкаже благодарност на Александър
Ангелов, Зорница Езекиева, Цветелина Костова, Анета Илчева, Даниела
Радева и Цветелина Кърджева за отличното им представяне в
симулираната медиация; на последните две, Васил Александров и Галя
Вълкова за пълноценното им участие в проведените срещи, на Деси
Исаева, Ирен Бекриева, София Колева и Цвета Таманова за подпомагане на
подготовката на посещението.
Предлагам ОС да изкаже благодарност и на всички колеги, които
финансово подпомогнаха провеждането на конференцията и
обученията. Специална благодарност да бъде изказана на ПАМБ,
която дари 300 лв. Събрани бяха общо 605 лв., изразходвани във връзка с
посещението, общо 293 лв. Подробен отчет на разходите може да намерите
при Мария Георгиева.
Предлагам ОС за изпрати благодаствено писмо на г-н Димо Димов,
който безвъзмездно изработи банерите и програмата за Конференцията.
3. Работа на ЦСМ за популяризиране на медиацията чрез :
иницииране на „Дни на медиацията“ в национален план; провеждане
на активна работа с ученици, студенти, социални работници и др.;
мероприятия за привличане на все повече съдии, съдебни служители и

адвокати към каузата на медиацията; логистично подпомагане и
обмяна на опит с други съдебни центрове
1. Беше проведена среща-дискусия с адвокати, които работят
предимно по семейни и делбени дела, по въпросите на прилагане на
медиация и препращане по тях. В срещата участваха председателя на
Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, съдии от СРС, медиатори.
Беше дадена положителна оценка на дискусията и беше взето решение тези
срещи да станат регулярни, като следващата ще бъде през есента.
По време на срещата беше проведена и анкета след адвокатите
относно техните опасения при препращането и препоръки към съда и
ЦСМ.
2. Бяха проведени срещи със студенти от НБУ и със студенти от СУ
за представяне на медиацията и работата на ЦСМ. Направени бяха
симулации по семеен казус с участието на студентите. От страна на ЦСМ в
срещата участваха съдии от СРС и медиатори.
3. Проведена беше среща с председателя и служители на ДАЗД, на
която беше постигната договореност за близко бъдещо сътрудничество и
бяха набелязяни конкретни съвместни дейности, като: разработване на
методически указания до социалните служби за насочване на страните в
родителски конфликт към медиация; провеждане на срещи с ДОС – първо
в София, на 20.07.2017 г., после и с тези от страната; обсъждане на
съдържанието на социалните доклади, които се представят пред съда;
работа със Съвета на децата за провеждане на медиация в училищата и др.
4. Проведена беше първата от поредица планирани среща на съдии
от трето г.о. на СРС, медиатори от ЦСМ и председатели и служители на
ДСП на теритарията на гр .София за споделяне на опит и взаимодействие
между съда и АСП. Поради големия интерес и оценка на срещата като
много ползотворна, втора такава ще бъде проведена на 20 и 21. 10.2017 г.
5. По покана на председателя на ДАЗД представители на ЦСМ и
зам.председателя на СРС съдия Даниела Александрова взеха участие в
кръгла маса на тема „Родителите – конфликтите- агресията и закрилата на
децата“, на която изказването на съдия Галя Вълкова „Родителските
конфликти и влиянието им върху агресията на децата“ предизвика голям
интерес както сред участниците, така и сред отразявашщите медии, и тя
беше поканена да говори по темата в БНР и Дарик.
6. Проведена беше среща с г-жа Елина Георгиева, началник на отдел
„Международноправна закрила на детето“ на Министерство на
правосъдието, на която бяха обсъдени възможностите за провеждане на
процедура по медиация при случаите на международно отвличане на деца,
които се разглеждат по реда на Хагската конвенция. Постигнато беше

съгласие за ранно препращане от Централния орган, преди завеждане на
делото в съда. В резултат на срещата беше изготвен и образец на
определение на СГС по чл.131 от ГПК с указания за препращане към
медиация.
7. Беше постигнато принципно съгласие с председателя на ВОС за
сътрудничество и взаимодействие между ЦСМ към РС Варна и ВОС и
ЦСМ към СРС и СГС.
4. Активна информационна дейност:
1. Всички събития и участия на представители на ЦСМ бяха
отразявани във Фейсбук.
2. Събитията на ЦСМ бяха включвани в календара на сайта на СРС.
3. Програмата на националната конференция беше качена на
страницата на ЦСМ в сайта на СРС
4. Конференцията, обученията и проведените срещи бяха отразени
във Фейсбук, както и от телевизии БНТ2 и БНТ Свят, БиАйТи, България
Он Ер, Канал 3, в-к Банкер“, DeFacto.bg, сайтовете на ВСС, Омбудсмана,
БТПП, УНСС и др.
5. В близките дни предстои среща с председателя и пресаташето на
СРС във връзка с медийното отразяване на дейността на ЦСМ и
предстоящите ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017.
6. Подготвя се покана до съдилищата в България /участващите в
конференцията бяха поканени на място/ за съвместно провеждане на
събития в периода 15-18.10. като ДЕН или ДНИ на МЕДИАЦИЯТА в
БЪЛГАРИЯ.
Изготвил:
/Симона Такова/

