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                         Препратени дела общо 86 бр. 
                         От тях поради отказ на ищеца или ответника са 
                         реализирани в ЦСМ 68 бр. медиации. 
                         От тях : 
                         13 със спогодба 
                         39 без спогодба 
                         16 продължават медиацията 

2 публикации във вестник „24 часа“: 
31.01.2015, адвокат Албена Пенова: 
 „При медиацията чрез общуване се откриват общите 
 интереси, а в съда се обосновават“. 
02.02.2015, Съдия Владимир Вълков: 
 „Чрез медиация спорещите слагат край на проблема си“. 
 
07.07.2015 г.Предаване в сутрешния блок на БНТ 2 за  
медиацията и за ЦСМ към СРС и СГС.  
Участват Атанас Николов, Евгения Нанчева,  
Лъчезар Насвади и Милена Гунчева.  

Съвместни дейности с  ВСС и НИП: 
 
Тези дейности са в резултат от  работата на създадената с 
 решение по протокол №41/24.09.2014г. на комисия 
 „Международна дейност” работна група за разработване  
на Концепция за насърчаване на медиацията като метод за  
алтернативно решаване на спорове. 
 
18.05.2015 г. Участие на ЦСМ в деня на отворените врати на  
Висшия съдебен съвет. 
 
На 22.06.2015 г.  в сградата на Софийски районен съд се  
проведе последната  за този сезон среща. От страна на ВСС 
 присъстваха Магдалена Лазарова – председател на 
 комисия „Публична комуникация”, Калин Калпакчиев – 
 председател на Комисия по анализ и отчитане степента на  
натовареност на органите на съдебната власт и Мария 
 Кузманова – член на комисия „Международна дейност”. 
 Взеха участие и представители на ЦСМ към СРС и СГС, 
 както и съдии от СГС и СРС. 
 
30.09.2015 г. Участие на ЦСМ в деня на отворените врати на Районен 
съд в гр.Балчик. Организирана среща на тема „Медиация“ с адвокати 
от Балчик, Добрич и Варна. 

Участие на ЦСМ във форуми провеждани от други  
организации: 
20.01.2015 г., Конференция на тема: „Правото на детето 
 на лични контакти и с двамата родители. Родителски 
 конфликти“. Организирана от Държавна агенция за  
закрила на детето в партньорство с гражданските  
организации Фондация „Бащи за отговорно родителство“, 
 Асоциация за детско развитие „Член 24“, Асоциация 
 „Детство и с тати“. 
14.05.2015 г. Конференция на тема „Върховенството на  
закона: съдебната реформа в България и алтернативното 
 решаване на спорове“, организирана от Американската 
 търговска камара в България, Френско-българската 
 търговска и индустриална камара и Конфиндустрия в  
България. 
28.05.2015 г. Кръгла маса по Закона за защита на  
потребителите, организирана от НАМ, с участието на  
Министерство на икономиката, Министерство на  
правосъдието, Асоциацията на потребителите,  
Асоциацията активни потребители и  Европейски  
потребителски център. 
02.06.2015 г. Дискусия на тема „Ефективна политика за  
медиацията в действие: как да направим така, че  
медиацията да се случва)", организирана от МП. В нея 
участваха проф. Джузепе де Пало, консултант в  
Европейския парламент,  министър Христо Иванов,   
председателят на ВКС Лозан Панов, членове на ВСС,  
магистрати и медиатори.  

Дейност на ЦСМ насочена към студенти в различни 
Висши учебни заведения: 

На 17 април 2015 г. Организиране и провеждане на  
Презентация и дискусия в СЮБ, съвместно с  Европейската  
асоциация на студентите юристи /ЕЛСА България/, на тема 
 „Медиацията в България. Център за спогодби и медиация 
 към СРС и СГС – представяне, добри практики”. 
27 април 2015 г. - първи ден на отворените врати на ЦСМ в 
 новата сграда на СРС. Гостуваха бъдещи юристи, студенти  
на НБУ. Те бяха запознати с работата на медиаторите към  
съда, силните страни на медиацията и добрите практики у  
нас. Бе обърнато специално внимание на връзката между 
 медиацията и административното право. За вникване в 
 същността на медиаторската професия бяха разиграни  
казуси. 
Ежемесечни информационни срещи със студентите- 
стажанти в Софийски районен и Софийски градски съд. 

ОБУЧЕНИЯ: 
Два семинара по проект „Медиацията среща съдиите”,  
организиран от БТПП и ЦСМ към СРС и СГС: 
27.02.2015 г., гр. Пловдив. Обучението по препращане към  
медиация е за съдиите от Пловдивския апелативен окръг. 
15.05.2015 г., гр. Варна. Обучението по препращане към  
медиация е за съдиите от Варненския апелативен окръг. 
Четири семинара водени от Виктор Шахтер, 
 организирани със съдействието на ВСС и НИП: 
11.05.2015 г., град София. Обучение по препращане към  
медиация за съдиите от Софийския апелативен окръг и  
обучение по препращане към медиация  за младши  
съдиите, които се обучават в НИП. 
13.05.2015 г., гр.София. Обучение „Техники за  
напреднали медиатори“ и обучение за администриране 
 на съдебни центрове по медиация. 
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