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Б Ю Л Е Т И Н  

март-септември 2014 година 

 
МЕДИАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 

 
Брой  дела препратени за медиация  77 Брой брачни при СРС 18 

Проведени медиации 73 Брой брачни при СГС 15 

Предстоящи медиации 4 Брой брачни при СРС 

(проведени на място) 

11 

Завършили със спогодба 27 Облигационни спорове 5 

Завършили без спогодба 28 Делба 4 

Медиации, които продължават 18 Търговски спор 3 

 

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ: 
 

Март 2014 г. 

1. Формиране на екипите на подкомисиите и изработване на работни планове. 

2. Работата по правилата на Центъра в подкомисията по стандартизация и качество. 

 

Април 2014 г. 

1. Работна среща-дискусия на съдии от СРС и СГС с медиатори на тема: „Въпроси свързани с препращането към 

медиация и провеждането на медиация”. 

2. Организация на семинар „Медиация по интелектуална собственост” - международен проект на Световната 

организация по интелектуална собственост, Патентното ведомство на РБ, Университета по национално и 

световно стопанство, катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, Институт по интелектуална 

собственост и лидерство на УНСС и ЦСМ. 

 

Май 2014 г. 

1. Провеждане на семинар „Медиация по интелектуална собственост” . 

2. Организация на българското участие в международен проект „Съдебна и междукултурна комуникация в 

семейната медиация”, организиран от Апелативен съд – Крайова, Румъния. Освен  Румъния и България, други 

страни участващи в проекта са Хърватия и Италия. 

 

Юни 2014 г. 

1. Провеждане на семинар „Съдебна и междукултурна комуникация в семейната медиация” в България. 

2. Провеждане на работна среща на медиатори със съди М.Василев на тем „Спогодба по делби”. 

3. Среща на медиатори за обмяна на практически опит. 

4. Организира не на среща с адвокат Виктор Шахтер и подготовка за  работни срещи с ръководители в Съдебната 

власт, съдии, медиаторски организации и медиатори. 

 

Юли 2014 г. 

1. Посрещане на адвокат Виктор Шахтер и провеждане на работни срещи с членове на Висшия съдебен съвет, с 

Висшия адвокатски съвет, с председателите на СГС и СРС, с медиаторски организации, съдии и медиатори. 

2. Закриване на сезона на изнесено заседание на Комисията за избор на лого на ЦСМ. 

 

Септември 2014 г. 

1. Работа по организирането на седмица на медиацията. 

2. Работни срещи с председателите на СГС и СРС, с представители на Българската търговско промишлена палата. 

3. Участие на съдии и медиатори на семинар „Съдебна и междукултурна комуникация в семейната медиация” в 

Хърватия. 

 

 


