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О Т Ч Е Т 

на работата на УЕ на ЦСМ в периода м.март 2016 – 

м.март 2017 год. 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Представям на вашето внимание отчета за работата на УЕ на 
ЦСМ на база на приетия от КЦСМ „План за дейността на Центъра за 

спогодби и медиция към СРС и СГС за периода м.април 2016 – 
м.февруари 2017 год.“ и заложените в него насоки за развитие и 

планирани дейностти: 

1. Устойчиво развитие на ЦСМ. Увеличаване на броя на 

препращанията и качеството на проведените медиации 

1.1.  Въпреки наложилото се неколкократно удължаване на 

срока за даване на предложения от членовете ЦСМ за актуализиране и 

внасяне на изменения и допълнения в Правилата за организацията и 

дейността на ЦСМ, и сравнително слабата активност, с усилената 

работа на работната група в състав Галя Вълкова, Цветелина Кържева, 

Лъчезар Насвади, Мариана Дублева и Симона Такова промените бяха 

изготвени и приети от КЦСМ на заседанието й на 18.01.2017 г. 

Изменените Правила отчитат резултатите от натрупания през 

последните години опит  и констатираните на отчетно-изборното 

заседание на КЦСМ през м.март 2016 г. слабости и непълноти и целят 

създаването на обективни предпоставки за по-ефективна и по-

пълноценна работа на всички членове на ЦСМ. 

Правилата са в сила от 19.01.2017 год. и са качени на сайта на 

ЦСМ. 

За най-активна работа по изменението на Правилата КЦСМ 

изказа благодарност на съдия Галя Вълкова. 

        1.2. На база на планираните дейности, работна група в състав: 

Снежина Джакерска, Таня Йорданова и Лъчезар Насвади изготви 

„Програма за ресурсно обезпечаване на дейността на ЦСМ“ за новия 

годишен период, с остойностяване на положения доброволен труд от 

членовете на Центъра. 

1.3.  Беше проведена активна кампания за привличане на още 

съдии в ЦСМ. В резултат, в работата на ЦСМ и на КЦСМ през 2016 г. се 

включиха  съдиите Цветелина Кържева,  Даниела Радева и Цветелина 

Костова, а в ОС на ЦСМ през 2017 г. съдиите Александър Ангелов, 

Борис Динев, Десислава Джарова и Владимир Вълков 
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1.4.  По инициатива на АЕ бяха проведени две вътрешни 

обучения: 

- На 04.06.2016 г. от Галя Вълкова, Цветелина Кържева и 

Рубина Минкова за обратна връзка по постигнатиге в ЦСМ спогодби по 

СК и по постъпили обратни връзки, попълвани формуляри и етични 

проблеми в Центъра; 

- На 17.12.2016 г. от Валерия Братоева,  Светослав Стефанов  

и Адриана Страхилова за обратна връзка по постигнати споразумения 

в ЦСМ по вещни, облигационни, делбени, трудови и др. дела и тийм 

билдинг. След обучението се състоя Коледното  тържество на 

медиаторите и съдиите от ЦСМ. 

1.5.  Проведени бяха няколко срещи и обучения  със съдии от 

СРС с акцент върху въпросите на препращането: 

- На 16 и 17.04.2016 г. по време на обучение на съдиите в 

Боровец от Евгени Георгиев и Десислава Каменова 

- На 8.11.2016 г. с ръководството и със съдии от СРС 

- На 30.11. и 1.12.2016 г. специално обучение на 20 съдии от 

СРС за препращане към медиация, водено от Владимир Вълков, 

Цветелина Кържева, Мая Михайлова, Галя Вълкова и медиатори от 

ЦСМ. 

1.6. През м. февруари 2017 г. започна поетапното обучение на 

съдии от СРС по медиация от обучителни организации. Предстои и 

обучение на новия съдебен координатор. 

1.7. В ход е организацията за провеждане на среща–дискусия по 

случай седем годишнината от създаването на ЦСМ на тема  „ЦСМ  в 

помощ на съда и на страните по съдебните дела“, което ще се проведе 

на 21 и 22.04.2017 г. в УБ „Цигов чарк“ . Поканени  за участие са 

членовете на ЦСМ и всички съдии от СРС и СГС. 

1.8.Работна група в състав Снежина Джакерска, Мариана 

Дублева, Цветелина Костова и Лъчезар Насвади извърши анализ на 

моментната натовареност на ЦСМ и направи разчет за необходимия 

брой медиатори при желаното увеличаване на годишния брой на 

съдебните препращания до 250. 

1.9.  Изготвени бяха образец на грамота/благодарствено писмо 

за отличаване на най-активните медиатори и съдии и образец на 

удостоверение за положения доброволен труд от медиаторите към 

ЦСМ.  

1.10. Изготвен беше проект и бяха изработени баджове и 

визитни картички /последните по желание/ на медиаторите към ЦСМ. 
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1.11. Името и координатите на ЦСМ бяха поставени на листчето с 

вх.номер на СРС, което се дава от деловодството при завеждане на 

исковата молба. 

1.12. Започна, но следва да се финализира работата за: 

- изготвяне и одобряване на типово разпореждане на съда за 

препращане към медиация; 

- изготвяне на табло на ЦСМ на входа на СРС. 

1.11. С цел осигуряване на достъп на медиаторите до 

препратеното дело /при необходимост/в СРС, формулярът за 

препращане беше допълнен с графа за даване на съгласие на 

страните за това. 

1.12. Беше извършен прием на 17 нови медиатори. Предстои 

провеждане на въвеждащото им обучение през м. март/април 2017 

год.  

За съжаление, през отчетния период не бяха 

осъществени планираните в тази насока дейности: 

- Допълване на Наръчника на медиатора с разяснения на 

същността на съдебното производство по различни, с оглед предмета 

дела, и с основни насоки за постигане на споразумение. Тази дейност 

би могла да се реализира през следващата година, и с участието на 

съдии от „групата по препращанията“, които заявиха интерес и 

готовност за съдействие. 

- Оптимизиране на подходите за събиране на обратна 

връзка, както от страните, така и от съда. Благодарение на 

положените уселия, има подобрение в събирането на обратни връзки 

от страните. Тпябва да се създаде работещ механизъм за получаване 

на обратни връзки от съда. 

- Провеждане на информационни семинари със съдиите по 

Европейския наръчник за системи за медиация към съдилищата. 

Предлагаме да се организират през следващата година, като бъдат 

включени и очакваните да излязат до края на 2017 г. декларации и 

препоръки за най-добрите европейски практики и модели във връзка 

с АРС на ЕМСС и ЕПИ. 

- На дневен ред остава и въпросът за правния статус на ЦСМ 

и финансирането му, който следва да се обсъди с оглед на анализа 

на българската законодателна и организационна рамка и евентуални 

предложения за подобряването й на Европейската комисия за 

ефективност на правосъдието към СЕ, очакван през м.април 2017 г.; 
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резултатите от изпълнението на препоръките на Национални 

омбудсман до Министъра на правосъдието от м. ноември 2106 г. и 

работата по изготвяне на Национална стратегия за медиацията.  

- Следва да бъдат предприети действия и за изпълнение на 
едно много добро решение на КЦСМ от заседанието й на 07.12.2016 

год.   
„ 1.5. Във връзка с отчетената като успешна инициатива /проведена по времето 

на „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2016“ за осъществяване на медиация по препратени дела 
веднага след препращането им от зала и изразената готовност от няколко съдебни 
състава да допуснат присъствието на медиатор в заседанията по разглеждани от тях 
дела, който да може да поема веднага случаите, в които страните са се съгласили на 
медиация, се обсъди възможността за създаване на екип от медиатори от Центъра, 
който да е на разположение в сградата на съда в дните, в които съответните състави 
заседават и да поема такива случаи. „ 

 
През отчения период бяха констатирани и някои слабости, по 

отношение на които бяха приети конкретни разпоредби в изменените 
Правила: 

- нередовно или забавено вписване в графика на 

медиаторите, което създава опасност от невъзможност за 
извършване на процедура по медиация по препратени 

дела; 
- неспазване на етични правила и прояви на нелоялно 

отношение към работата на ЦСМ и членовете му; 
- невъзможност от създаване и поддържане на пълен 

Регистър на медиаторите към ЦСМ поради неподаване на 
необходимите данни и снимки 

 

2.  Сътрудничество с ръководствата на съдилищата и 

компетентните институции и участие в проекти за 

медиацията. 

2.1. Като много успешно можем да отчетем началото на работата 

по пилотния проект на СРС за препращанията. Осем съдии /Мария 

Запрянова, Розалина Ботева, Цветелина Кържева, Александър 

Ангелов, Зорница Езекиева, Ива Анастиадис, Елена Динева и Даниела 

Радева/ организирани в т.н. „работна група по препращанията“, под 

ръководството на Евгени Георгиев, за периода м.ноември 2016 – 

м.февруари 2017 г. проведоха пет  срещи, на които обсъдиха 

възможните опасения на съдията при препращане към медиация и 

предложиха съответните решения за справяне с тях. На тази база 

съдиите от групата продължават практическата си работа по 

препращания. Предстои провеждане на срещи и включване в проекта 

и на делбени и брачни адвокати. 
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УЕ счита, че форматът на проведените от съдия Геогиев срещи е 

много подходящ и за провеждането на срещи между медиатори и 

между медиатори и съдии от ЦСМ за обмяна на мнения и опит. 

2.2. За съжаление, до момента не е постигнат успех относно 

включването на ЦСМ в проекта по Пътната карта  за изпълнение на 

актуализираната стратегия за продължаване на реформата в 

съдебната система по ОПДУ. Проведени бяха срещи и разговори с 

ВСС; представени бяха предложения по проектното задание и беше 

обсъдена съвместната работа, получени бяха уверения, но през м. 

декември 2016 г.  е било взето решение управлението на проекта да 

се възложи на Министерство на правосъдието, като ВСС ще участва 

само с експертен капацитет и координатор в някои от дейностите. 

Предлагаме отново да се направят постъпки, макар и в условията на 

служебно правителство, за ангажиране на представители на ЦСМ в 

изпълнението на проекта. 

2.3. Като най-успешното и значимо събитие в тази насока през 

отчетния период  оценяваме проведената в партньорство с 

националния Омбудсман експертна дискусия на тема „МЕДИАЦИЯТА В 

БЪЛГАРИЯ:ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ“ и нейните резултати. Към 

дискусията, с която бяха открити „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2016“ на 

2.11.2016 г., беше проявен голям интерес. 

Във форума участваха представители на върховните съдилища на Република 

България, заместник-министър на правосъдието, членове на ВСС, председателят на 

СРС, председателят на Окръжен съд Варна, заместник-председателят на 

Апелативен съд Пловдив, представители на Висшия адвокатски съвет, НИП, НБПП, 

БТПП и БСК, деканите на правните  факултети на СУ и УНСС, представители на 

други заинтересовани институции и организации,  съдии, медиатори, експерти. 

По време на дискусията  бяха обсъдени проблемите, свързани с приложението 

на медиацията в България и мерките, които трябва да бъдат взети на държавно 

ниво, за популляризиране и разширяване на приложното поле на института.   

Бяха изнесени данни за развитието на медиацията, като един от водещите 

алтернативни способи за решаване на спорове – у нас и в другите държави от ЕС. 

Споделен бе и шестгодишният опит на ЦСМ. Единодушно беше заключението на 

участниците, че застоят на развитието на медиацията в България, въпреки 

сравнително ранната й нормативна уредба, се дължи на липсата на целенасочена и  

устойчива държавна политика в тази посока. Като извод, който се наложи от 

дискусията, и около който се обединиха представените на нея институции, бе 

необходимостта от приемането и провеждането на системни законодателни мерки 

за по-широко приложение на медиацията.  

На база на заключенията от дискусията , Националният омбудсман препоръча 

на Министерството на правосъдието да предприеме конкретни мерки в разумни 

срокове, за: 
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1. Изготвяне на Нацианална стратегия за медиацията в България, с ясно 

разписани мерки, срокове и отговорности за стимулиране на развитието на 

института и на участниците в него -  страни, медиатори, съдилища, както и за 

гарантиране на квалификацията на медиаторите и на качеството на провежданите 

медиации. 

      2. Във връзка със своевременното въвеждане на елементи на задължителна 

медиация Омбудсманът препоръча одобряване на пилотни и съпътстващи мерки, 

базирани на добрите практики и опит на редица европейски и други държави, и по-

конкретно: 

- Създаването на мрежа от правоспособни медиатори във всички градове с 

районни съдилища, което ще обезпечи възможността за ефективното използване на 

медиацията като ефективно средство за решаване на спорове; 

- Сформиране на работна група и предприемане на законодателни мерки за 

ангажиране на Министерство на правосъдието с процеса на регулиране на дейността 

на медиаторите (регистър, контрол, обучение, дисциплинарна отговорност); 

- Въвеждане на задължителна първа обща среща по медиация при семейно-правни 

спорове;  

- Осигуряване на финансирането/ заплащането  за тази първа обща среща такса 

от държавния бюджет или поощряване на страните чрез намаляване на съдебните 

такси при постигане на споразумение  чрез използването на медиация.  

- Въвеждане на промени освен в ГПК и Закона за медиацията и в Закона за 

съдебната власт, предвид осъществяването на контрол и финансирането на 

института.  

Препоръката беше изпратена до Министерството на 
правосъдието на 1.12.2016 г. Полученият отговор гласеше, че 

Министерството подкрепя развитието на политика в областта на 
медиацията, ще кандидатдтва за финансиране по споменатия вече 

проект по ОПДУ и е поискало посочения по-горе анализ от 
Европейската комисия за ефективност на правосъдието към СЕ. 

Конкретни действия във връзка с препоръката обаче не бяха 
предприети, вероятно поради изчакване на резултатите от анализа, а 

и  поради оставката на тогавашното правителство. 

На 9 март 2017 г. препоръката беше внесена отново и беше 

получено съгласието на служебния министър на правосъдието за 

сформиране на работна група. ЦСМ трябва да излъчи свой 

представител и да подпомогне Омбудсмана при сформирането 

работната група. Освен това трябва да заяви желанието си и да 

участва активно в планираната за м. април среща с представители на 

Европейската комисия за развитие на правосъдието на СЕ, спомената 

по-горе. 

В организацията и провеждането на експертната дискусия и в 

нейното медийно обявяване и отразяване активно участие взеха 
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Симона Такова,  Свилена Димитрова, Цветелина Кържева, Светослав 

Стефанов, Деси Исаева. 

2.4. Симона Такова и Свилена Димитрова участваха и в 

заседанието на Гражданския съвет на ВСС на 18.11.2016 г., на което 

бяха обсъдени възможностите за разширено прилагане на 

алтернативни способи за решаване на възникнали спорове – с оглед 

облекчаването на съдебните органи. Заседанието прие решение за 

подкрепа на препоръките на Националния омбудсман от експертната 

дискусия.   

2.5. С активното участие на Евгени Георгиев бяха изразени 

позициите на ЦСМ по поставените чрез ВСС въпроси от съвместната 

проектна група на Европейската мрежа на съдебните съвети /ЕМСС/ и 

Европейския правен институт /ЕПИ/ относно: 

-  предоставяне на формация относно: (а) проблемите, които 

съществуват по отношение на АРС в България, и (б) планове, които 

съществуват, за въвеждане на онлайн решаване на спорове, било то 

посредством система към съдилищата или на друга основа; 

- представения за консултация документ „Връзката между 

формално и неформално правосъдие:съдилища и алтернативно 

разрешаване на спорове“ 

2.6. На 30.09.2016 г., по инициатива на Галя Вълкова беше 

проведена среща-дискусия с г-жа Карен Паус, криминолог и старши 

съветник в Националната служба за разрешаване на конфликти в гр. 

Осло, Норвегия (Konfliktradet) за запознаване с дейността на ЦСМ и 

споделяне на опита на Konfliktradet в областта на възстановителното 

правосъдие. 

2.7. На 15.06.2016 г. беше проведена среща на медиатори и 

съдии от ЦСМ със служители от ДАСП /ДСП и ОЗД/ за представяне на 

дейността на ЦСМ и обсъждане на възможностите за сътрудничество в 

извънсъдебното решаване на спорове. Предстои провеждането на 

такава среща и с ДАЗД. 

2.8. Направени бяха предварителни проучвания за интегриране 

на медиацията в системата за правна помощ и за включване на 

медиацията в списък на делегираните от държавата дейности – 

социална услуга към социалните служби е центровете за обществена 

подкрепа, но засега без оптимистичен резултат. 

2.9. По сериозни постъпки /направени консултации и проведени 

срещи в НАП - поотделно от Карло Луканов, Мариана Дублева и 

Симона Такова/ бяха направени в насока признаване на положения от 

медиаторите в ЦСМ доброволен труд като дарение и ползване на 

данъчни облекчения за това. За съжаление, въпросът се приема като 
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странен и „новаторски“ /в практиката на НАП не е познато дарение в 

труд/, и по него трябва да дадат становище „Данъчно-осигурителна 

методология“ и Изпълнителния директор на Агенцията, които трябва 

да се сезират писмено. Писмото ще бъде изготвено и входирано до 

края на м.март 2017 г., като същевременно могат да бъдат направени 

постъпки и за включване на доброволния труд на медиаторите в 

проекта на Закон за доброволчеството, както и да бъде поискано 

съдействието на Омбудсмана, съавтор на законопроекта.  

За периода 2011 – 2016 г. медиаторите в ЦСМ са положили само в провеждане на 

медиации 1549.46 часа доброволен труд. Същите, остойностени по средната за страната 

ставка за час медиация от 60.00 лева, възлизат на обща стойност от приблизително 

93 000 лева.  

2.10. През отчетния период ЦСМ се опитваше да поддържа добри 

контакти с други медиаторски организации и центрове: 

-  По предложение на ЦСМ, за участие в експертната дискусия 

„МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ: ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ“ бяха поканени 

представители на НАМ, СЦРС, ПАМБ, БАМ, и други. За съжаление, не 

срещаме взаимност от всички от тях.  

- Във връзка с „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2016“ беше отправено 

писмо до други съдебни центрове в страната за организиране на 

съвместни и/или едновременни събития с цел разрастване на тази 

инициатива в национален план. Писмена подкрепа беше получена 

само от Центъра към Окръжен и Районен съд Варна. 

- Представители на ЦСМ взеха участие в честването на 25 

годишнината от създаването на катедра „Творчески индустрии и 

интелектуална собственост“ на УНСС и в честването на 10 

годишнината от създаването на ПАМБ. Разменени бяхма 

поздравителни адреси и благодарствени писма за ползотворното 

сътрудничество. 

2.11. Традиционно добри продължават да бъдат отношенията на 

ЦСМ с ръководствата на юридическите факултети на СУ, УНСС, НБУ. 

Институцията на националния Омбудсман, ЦОА, САК, столични 

училища.  

- В „Деня на отворени врати“, на 21.04. 2016 г. по инициатива на 

Милена Гунчева беше проведена среща със студенти от НБУ; 

- В „ДНИ НА МЕДАЦИЯТА 2016“ бяха проведени обучително-

информационни срещи с ученици /на които бяха издадени 

сертификати „млад медиатор“/ и среща –дискусия със студенти от 

УНСС .Предстои провеждането на такава среща и  със студенти от СУ; 

- представители на ЦСМ участваха в Кръгла маса на тема 

„Медиацията-пътища,проблеми, предизвикателства“, организирана от 

УНСС през м.януари 2017 г. 
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- продължава сътрудничеството с националния Омбудсман. 

2.12. Продължава сътрудничеството ни и с нашите задгранични 

партньори. По инициатива на Евгени Георгиев, ЦСМ съвместно с ВСС, 

организира посещение в България на г-н Виктор Шахтер, президент на 

Фондацията за устойчива развитие на правосъдието, Сан Франциско, 

САЩ, в края на м.септември 2017 г. Целите и дейностите на 

посещението бяха обсъдени с членовете на ЦСМ, и на база на 

направените предложения ще бъде изготвена програмата на 

посещението, която ще бъде съгласувана с ВСС до края на март 2017 

г. 

2.13. Не на последно място в тази насока са постоянните 

контакти и сътрудничеството  на ЦСМ с ръководствата на СРС и СГС.  

Признателни сме за разбирането и подкрепата, както на 

старото, така и на новото ръководство на СРС. Благодарение на 

тяхното съдействие успяхме да реализираме голяма част от 

планираните дейности, да продължаваме и/или да планираме 

нови такива, да работим за постигане на основните цели на 

ЦСМ за увеличаване броя на препращанията, популяризиране  

и разширяване на приложното поле на медиацията. 

Проведени бяха срещи с председателя и зам. председателя на 

СРС за представяне на ръководството на ЦСМ; за предприемане на 

инициативи пред ВСС и МПр.; за обсъждане на позицията на съдебния 

координатор; за развитието на ЦСМ с членовете му; за пилотния 

проект за препращанията и обучението  на съдиите за препращания; 

за назначаването на новия съдебен координатор; за   организиране и 

провеждане на среща –дискусия на тема  „ЦСМ  в помощ на съда и на 

страните по съдебните дела“ в УБ „Цигов чарк“; за организиране на 

среща с представители на ДАЗД; за организиране посещението на 

Виктор Шахтер и др. 

Благодарим за подкрепата и на ръководството на СГС и за 

осигуряването на зала 73 на Съдебната палата за провеждането на 

срещи и заседания на ЦСМ. 

2.14. За дейността на ЦСМ разчитаме и на разбирането и 

съдействието на ВСС.  

Засега такова е оказвано с покрепата и участието в инициирани 

от ЦСМ събития: експертната дискусия „МЕДИАЦИЯТА В 

БЪЛГАРИЯ:ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ“; срещата със съдиите от СРС за 

увеличаване на препращанията; посещението на Виктор Шахтер и др.  

До момента нямаме информация за резултата от направените от 

нас официално постъпки пред ВСС през м.ноември 2016 г. за отчитане 

на извършените препращания в атестационния формуляр на съдиите с 
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положителен знак при изготвянето на проект на Наредба по чл.201б от 

ЗСВ, но ще изпратим ново писмо, включващо и искане за откриване на 

длъжност „съдебен координатор“ и отпускане на 2 бройки за нея за 

СРС и 1 за СГС.   

 

3. Работа за популяризиране на медиацията и 

информационното отразяване на деността на ЦСМ. 

3.1. Както  всяка година, централното събитие през отчетния 

период беше организирането и провеждането на „ДНИ НА 

МЕДИАЦИЯТА 2016“ от 2 до 4 ноември 2016 г. 

„ДНИТЕ“ бяха открити с експертната дискусия  „МЕДИАЦИЯТА В 

БЪЛГАРИЯ:ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ“ и бяха закрити със среща с 

българските студенти, спечелили международното състезание по 

медиация, последвана от коктейл. 

Подробна информация за експертната дискусия и другите 

събития от „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2016“ е дадена в отчета за 

дейностите по основните насоки. 

През трите дни бяха давани и дежурства в съдебна зала и бяха 

проведени медиации по направените препращания. 

Всички събития от „ДНИТЕ“ бяха отразени медийно, в т.ч. и в 

електронните медии и в  ИНТЕРНЕТ. Лични впечатления от тях 

залегнаха и в прекрасното есе на Милена Гунчева 

 

За активното им участие в организацията и в успешното 

провеждане на „ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2016“  КЦСМ  изказа 

благодарност на съдиите Цветелина Кържева, Влади Вълков, 

Даниела Радева, Галя Вълкова, на съдебния координатор 

Лъчезар Насвади и на медиаторите Елена Яньова, Светослав 

Стефанов, Деси Каменова, Деси Исаева, Милена Гунчева, 

Свилена Димитрова, Снежина Гергова, Ирен Бекриева, Мариана 

Дублева, Елиза Николова, Евгения Димова, Евгения Нанчева, 

Алекс Лисийска, Миряна Калчева, Диляна Божанова,Татяна 

Минева, Надя Банчева, Петко Теодосиев, Адриана Страхилова и 

на всички, дали дежурства и провели медиации през тези дни.  

3.2. Проведените срещи с ученици и студенти са отразени в т.2.11 

по-горе. 

Следва да бъде продължена работата по проучване на 

възможностите и изготвяне на предложения за изучаване на 

медиацията в училища и в други висши учебни заведения. 
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3.3. След съгласуване на окончателния текст на брошурата на 

ЦСМ, бяха отпечатани 80 000 броя, които са на съхранение в СРС и 

могат да бъдат ползвани от ръководството и членовете на ЦСМ. 

3.4. Беше изготвен и поставен на сайта на ЦСМ „Календар на 

събититията“, отразяващ насрочените медиации и планираните 

мероприятия. 

3.5. Проучена беше възможността за създаването на 

индивидуални и-мейл адреси на членовете на ЦСМ в домейна 

mediatorbg.eu. Такива бяха създадени първоначално на членовете на 

УЕ, при техническа възможност ще бъдат създадени и за всички 

желаещи членове на ЦСМ.  

3.6. Беше направена   Фейсбук страница на ЦСМ с цел 

популяризиране и повишаване на интереса към медиацията. На нея 

бяха поместени много снимки и статии: 

„Кръгла маса на тема „Медиацията – пътища, проблеми, предизвикателства” УНСС 

 „Елате ни вижте колко от нас имат нормални семейства " - съдия Ц. Кържева“- 

„Основното предимство на медиацията е, че е е бърза и евтина" – Д. Ковачева.Труд 

 „На 18.11.2016 г. председателят Симона Такова и зам. председателят Свилена Димитрова 

на ЦСМ взеха участие в заседание на Гражданския съвет към ВСС.....“ 

„На 08.11.2016 г. в сградата на Софийския районен съд на бул. „Цар Борис III“, № 54, се 

проведе среща на съдии от гражданските отделения на СРС с медиатори от ръководството на 

Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС.“ 

 „Поредната успешна медиация - дело от 2013г. приключва благодарение на медиатори от 

Център за спогодби и медиация за по-малко от месец!“ 

 „Мая Манолова : Спорове за деца задължително да се решават чрез медиация“ - в.24 

часа 

 „ МЕДИАЦИЯ В СЪДЕБНАТА ЗАЛА – интервю с Милена Гунчева“ 

 „Днес децата се забавляваха и научиха какво е медиация“ добавени са 24бр. Снимки 

 „Центърът за спогодби и медиация при СРС и СГС бе партньор на омбудсмана Мая 

Манолова в инициирането и провеждането на експертната дискусия.“ 

Средно публикациите са достигнали до 500-600 човека, от които има средно около 

10 like. Статията за М.Манолова - „Спорове за деца задължително да се решават чрез 

медиация“ - в.24 часа“  е достигнала до 2500 човека. За цитирания период има около 

100бр. Нови like на страницата или около 10% ръст. 

3.7. Дните на медиацията бяха отразени и в телевизиони 

предавания: 

„Медиация – бърз и лесен метод“ – BIT TV с участието на Свилена Димитрова 

„Светослав Стефанов за медиацията като лесен начин за решаване на спорове“ -  BIT TV 

„Как медиацията ни пази от съд“ – БНТ  с участието на Свилена Димитрова и Светослав 

Стефанов 

 „Как медиаторът би ни помогнал в съдебен проблем?“ - ON AIR TV с участието на страна 

по спор (Лора Тодорова) и Светослав Стефанов 

„ Обучение по медиация на деца от столични училища“ - БНТ 2  с участието на съдия  
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Нереализирани в тази насока останаха предложенията: 

-  на Деси Каменова за създаване на библиотека за 

специализирана литература „Димитър Пешев“ и съпътстващите го 

действия, вероятно поради отсъствието и от страната; 

- За създаване на електронна библиотека със специализирана 

литература и качването й на сайта на ЦСМ; 

- За качване на материалите по проекта „Крайова“ на сайта на 

ЦСМ; 

- За ежеседмично представяне на един член на ЦСМ с кратко 

интервю. 

За по-добра и по-резултатна работа предлагаме: 

- Осъществяване на наистина постоянна и ефективна връзка с 

медиите и отразяване на всички събития на/или с участието на ЦСМ; 

резултати от работата на ЦСМ и негови членове; 

- Ежеседмично актуализиране на страницата на ЦСМ във Фейсбук 

и качване на информация за медиацията /новости, интересни събития, 

актуални статии, снимки/ 

- Изготвяне и поддържане на два календара на ЦСМ – един за 

насрочените медиации и един за предстоящите събития, които да се 

попълват и актуализират редовно 

- Получаване на разрешение и техническо съдействие за качване 

на сайта на СРС информация за най-значимите събития на ЦСМ. 

За реализирането на тези дейности в желания обем и с 

желания резултат, препоръчваме включване и активна работа 

в тях на повече членове на Центъра.  

 

4. Статистика за проведените медиации през отчетния 

период. 

Вземайки предвид подробния отчет на АЕ на ЦСМ за направените 

препращания и проведените медиации през 2016 г., и направения 

върху него анализ, в настоящия отчет се ограничаваме само до 

посочване на статистическите данни за периода 01.01.- 13.03.2017 г., 

както следва:  

- Общо препратени дела 34 

-   Насрочени 20 медиации, отказани 13, по 1 още няма резултат 

-   Приети медиации по типове дела: 1 вещен иск; 3 делба; 2 

други дела;1 по ЗЗДН; 1 кредит; 3 развод; 2 режим лични отношения; 

3 родителски права;1 трудов спор; 3 търговски спор  

-   Постигнати 5 споразумения, без споразумения 14, по 2 дела 

медиацията продължава. 
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5. УЕ предлага за активна работа и принос за развитието на 

ЦСМ през 2016 год. с благодарствено писмо да бъдат 

отличени: 

Съдия Евгени Георгиев 

Съдия Галя Вълкова 

Съдия Владимир Вълков 

Снежина Джакерска 

Елена Яньова 

Мариана Дублева 

 

УЕ изказва благодарност и на всички членове на Комисията 

на ЦСМ, които активно участваха в дейността й; на всички 

съдии от СРС и СГС, които правят препращания и ни съдействат; 

на съдебните служители, които ни подпомагат. 

Специална благодарност, за всеотдайната му работа и 

принос за развитието на ЦСМ от основаването му, УЕ изказва на 

Лъчезар Насвади. 

 

6. В заключение:  

През отчетния период са проведени 11 заседания на УЕ, в т.ч. и 

разширени и 9 заседания на КЦСМ, от които 3 разширени. 

През целия отчетен период УЕ редовно информираше членовете 

на ЦСМ за планираните събития и реализираните дейности между 

заседанията на КЦСМ; изпращаше предварително материалите по 

дневния ред; съгласуваше значимите за дейността на ЦСМ въпроси с 

всички негови членове.  Считаме, че тази практика следва да бъде 

продължена, както са и изискванията на новите Правила. 

 

София, 14.03.2017 г. 

 


