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Б Ю Л Е Т И Н  

ноември 2014 година 

МЕДИАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 
 

Статистика  
за периода 01.01.2014 г. – 02.12.2014 г. 

Брой  дела препратени за медиация  124 Брой брачни при СРС 33 

Проведени медиации 104 Брой брачни при СГС 23 

Предстоящи медиации  Брой брачни при СРС 

(проведени на място) 

12 

Завършили със спогодба 37 Облигационни спорове 16 

Завършили без спогодба 55 Делба 6 

Медиации, които продължават 12 Търговски спор 3 

  Други 31 

 
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ: 

17.11.2014 г. – Заседание на Управителния екип  

Разглеждане на писмото на Виктор Шахтер до УЕ и възможностите на ЦСМ за провеждане на 

обученията на съдии и медиатори, за които ще получим съдействие и от ВСС. 

Приемане на подготвените материали: 

- Електронен бюлетин за октомври 2014 г; 

- Презентация за седмицата на медиацията; 

- Статистики на ЦСМ; 

- Мотивация за необходимостта от законодателни промени в посока въвеждане на 

задължителен елемент за провеждане на медиация по някои видове дела. 

17.11.2014 г. – Среща на Управителния екип с членове на Висшия съдебен съвет. 

На 17.11.2014 г.,  в сградата на Висшия съдебен съвет, се проведе поредното заседание на работната 

група за разработване на Концепция за насърчаване на медиацията като метод за алтернативно 

решаване на спорове. На него, освен представители на ВСС и на Центъра за спогодби и медиация към 

СРС и СГС, присъства и Нели Маданска - заместник-директор на Националния институт на 

правосъдието. 

На срещата се обсъдиха някои основни теми: информация за актуалното състояние на 

законодателствата в различни страни, свързани с медиацията, необходимостта от законодателни 

промени, провеждане на обучения за препращане към медиация.  

Следващото заседание на работната група ще се проведе на 26 януари 2015 г. от 14 ч. в сградата на 

Висшия съдебен съвет. 

24.11.2014 г. – Заседание на Управителния екип. Решения: 

1. Да се съберат оферти от печатници за изготвяне и отпечатване на информационен материал за 

медиацията, ЦСМ и проекта за трансгранична семейна медиация.  За да се облекчи бюджета за 

изготвяне  на брошурата да се предложат на печатницата сегашните ни материали, които да 

използват и доработват.  При възможност в новите материали да бъде обозначено, че през 

2015 година честваме 5-годишнина от създаването на ЦСМ. 

2. УЕ кани медиаторите от ЦСМ, съдиите, съпричастни към дейността ни  и медиаторските 

организации, които се включиха в седмицата на медиацията на новогодишно тържество и 

честване на 10 години от приемането на ЗМ на 10.12.2014 г. в ЦСМ от 17 часа. 

3. Приет е текста на писмото до Виктор Шахтер. 

28.11.2014 – Заседание на Анализиращия екип. 

 


