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Б Ю Л Е Т И Н  

октомври 2014 година 

МЕДИАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 
 

Брой  дела препратени за медиация  35 Брой брачни при СРС 6 

Проведени медиации 16 Брой брачни при СГС 5 

Предстоящи медиации 3 Брой брачни при СРС 

(проведени на място) 

1 

Завършили със спогодба 8 Облигационни спорове 4 

Завършили без спогодба 

/включват се и медиации 

 започнали през предишни периоди/ 

19 Делба 0 

Медиации, които продължават 8 Търговски спор 0 

 

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ: 
20.10.2014 г. – Среща на Управителния екип с членове на Висшия съдебен съвет. 
Срещата е във връзка с получения доклад на Виктор Шахтер, в който той прави анализ на работата в 

ЦСМ към СРС и СГС, дава препоръки за развитие и изявява желание да предаде своя професионален 

опит за подобряване на нашата дейност.  

Фондацията на г-н Шахтер поема финансирането на провеждането на обучения за медиатори и съдии в 

рамките на плащане на разноските за обучителите, които ще дойдат от САЩ. 

От ВСС търсим логистична подкрепа за мотивиране на съдии за преминаване на обучение по 

препращане, за осигуряване на зала за обучение в НИП и за осигуряване на преводач. 

Организирането на серията от обучения може да се реализира най-рано през пролетта на 2015 година. 

 Друг важен акцент е необходимостта, която изпитваме от целенасочена  комуникация между нас и 

ВСС. 

При срещата от страна на ВСС се поставиха въпроси за повече информация относно дейността на 

Центъра ни през годините, за подготовка на наше становище относно възможностите за законодателни 

промени за задължителна медиация в България и за бъдещото развитие на други съдебни 

медиационни центрове и възможни варианти за организиране по нов начин на дейността. Определена 

е следваща дата за среща на 17.11.2014 г.  

27.10.2014 – 31.10.2014 г.  Седмица на медиацията. 
В седмицата на медиацията се включиха : 

• Бизнес организации:Международната търговска камара – Париж (ICC Paris);Националният комитет 

в България на ICC; Българската търговско промишлена палата. 

• Организации на юристи; 

• Медиаторски организации; 

• Над 40 съдии от СРС, СГС и съдии от различни градове на страната; 

• Над 10 съдебни служители; 

• Над 20 медиатора от ЦСМ; 

• 11 стажанти, които са студенти от СУ и от УНСС; 

• Много граждани, адвокати и юрисконсулти. 

Проведоха се разнообразни мероприятия ориентирани към различни целеви групи: 

• Информационни бюра и ден на отворените врати на ЦСМ за граждани, студенти и колеги; 

• Семинар  и уъркшоп за медиатори; 

• Семинар за съдии; 

• Демонстрации на решаване на спор за  хора, които искат да научат нещо за медиацията; 

• Представяне на книга, коктейли. 

 


