ПЛАН за ДЕЙНОСТТА на ЦЕНТЪРА ЗА СПОГОДБИ И
МЕДИАЦИЯ към СРС и СГС
за периода м. април 2017 – м. март 2018 г.
/актуализиран на заседание на ОС на ЦСМ на 19.10.2017 г./
Насока за развитие и планирани
дейности

Срок

Отговорник

1

2

3

1. Работа за устойчивото развитие на ЦСМ; за увеличаване на броя на
препращанията и на качеството на провежданите медиации; за повишаване
квалификацията на медиаторите; за стимулиране на препращащите
съдиите и на медиаторите-доброволци; обучения на съдии и съдебни
координатори; осигуряване на необходимият капацитет за поемането на поголям брой препращания.
В ресора на зам. председателя на УЕ съдия Цветелина Кържева
1.1. Провеждане на регулярни срещи
между медиаторите и съдиите от ЦСМ,
както и със съдиите, които препращат
или
проявяват
интерес
към
препращането и медиацията.

април 2017
ноември
2017

Даниела Радева, Ася Йорданова,
Цвета Таманова, Цветелина
Костова, Гергана Декова,

1.2. Провеждане на срещи за проучване и
анализ на вижданията на съдиите по
въпросите на препращането. Изготвяне и
представяне пред ръководствата на СРС
и СГС, ВСС и МПр. на конкретни
предложения за преодоляване на
пречките и стимулиране на съдиите за
препращане към медиация;

ноември
2017

Цветелина Костова, Даниела
Радева, Галя Вълкова, Димитринка
Петрунова, Евгени Георгиев

1.3. Организиране и провеждане на
информационни семинари за съдиите по
Европейския наръчник за системи за
медиация към съдилищата;

ноември
2017

Цветелина Костова, Даниела
Радева, Галя Вълкова

1.4. Събиране и анализиране на
информация за препращанията – анализ
на типовете дела, които се препращат;

януари 2018

АE
Мариана Дублева, Цветелина
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подходящи и неподходящи случаи; често
срещани трудности при препращането
или при провеждането на медиацията;
развитие на делото след препращане и
проведена процедура по медиация;
обратни връзки от страните и от съда;
1.5. Организиране и провеждане на
срещи с участието на съдии и адвокати
за повишаване на професионалната
подготовка
и
допълнителна
квалификация на медиаторите от ЦСМ;

Костова, Ася Йорданова, Цвета
Таманова, Деси Исаева,
Димитринка Петрунова

ноември
2017
февруари
2018

Даниела Радева, Ивайло Данов,
Мариана Дублева , Елена Яньова,
Гергана Декова, Цветелина Костова

1.6. Организиране и провеждане на
обучения на медиатори, свързани с
психологическите аспекти на различните
спорове;

януари 2018

Мариана Дублева, Елена Яньова,
Яна Гунчева, Деси Исаева, Ася
Йорданова, Цвета Таманова

1.7. Допълване на Наръчника на
медиатора с разяснения на спецификите
на съдебното производство по различни
по предмет спорове и основни насоки за
постигане на споразумение, както и с
примерни, одобрени от съда спогодби,
по типове дела/спорове, определени след
допитване до медиаторите от ЦСМ

януари 2017

АЕ, Галя Вълкова, Васил
Александров, Деси Исаева

1.8. Продължаване на работата по
пилотния проект на СРС за увеличаване
на препращанията;

постоянен

Даниела Радева, Цветелина
Костова, Галя Вълкова

1.9. Провеждане на медиаторски срещи
за обмяна на опит и обсъждане на
получени обратни връзки и добри
практики;

ноември
2017
февруари
2018

АЕ,

март - април
2017
1.10. Прием и входящо обучение на нови
медиатори;

януари февруари
2018

Мариана Дублева, Гергана Декова,
Ася Йорданова, Цвета Таманова,
Яна Гунчева, Елена Яньова
Даниела Радева, Цветелина
Костова, Яна Гунчева, Евгения
Нанчева, ЕВгения Димова, съдебен
координатор
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2. Работа за подкрепа на медиацията като държавна политика: иницииране
и/или участие в предложения за законодателни промени във връзка с
медиацията; участие в междуведомствени срещи и в работни групи; срещи и
съвместни инициативи с ръководствата на съдилищата и компетентните
институции и организации; участие в проекти:
В ресора на зам. председателя на УЕ Свилена Димитрова

Постоянен
2.1. Участие на членове на ЦСМ в
/след
работната група и в работата за
сформиране
изготвяне на Национална стратегия с
на работната
медицията и/или пилотни проекти;
група/
2.2. Участие на членове на ЦСМ в
работата
с
представители
на
Европейската комисия за ефективност на
правосъдието към Съвета на Европа във
връзка с поръчания от Министерството
на правосъдието на Република България
анализ на българската законодателна и
организационна рамка и евентуални
предложения за подобряването й;

Април 2017
Декември
2017

2.3. Продължаване на съвместната
работа с националния омбудсман във
връзка с препоръките, направени на база
на заключенията на проведената на
2.11.2016
г.
експертна
дискусия
„МЕДИАЦИЯТА
В
БЪЛГАРИЯ:
ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ“, както и
доклада на Виктор Шахтер;

ноември
2017

2.4. Подновяване на постъпките пред
ВСС за стимулиране на съдиите, които
извършват препращания, чрез отчитане
на последните, с положителен знак, в
атестационния им формуляр и за
позицията на съдебния координатор;

ноември
2017

УЕ,
Евгени Георгиев, Карло Луканов,
Любка Василева, Галя Вълкова,

УЕ,
Евгени Георгиев, Ирен Бекриева,

УЕ,

2.5. Продължаване на участието на ЦСМ
До
в изследването на Европейската мрежа
приключване
на съдебните съвети и Европийския

Рената Вълкова, Лилия Борисова,
Лилия Симеонова, Ирен Бекриева,
Карло Луканов, Гергана Декова,
Деси Исаева

УЕ

Евгени Георгиев, Ирен Бекриева,
Гергана Декова, Ангелина Иванова,
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правен институт относно алтернативните
способи за решаване на спорове;

на проекта

Галя Вълкова

2.6. Организиране на посещение на
Виктор
Шахтер,
президент
на
Фондацията за устойчиви инициативи за
развитие
на
правосъдието,
Сан
Фрациско,
САЩ:
срещи
с
високопоставени
представители
на
съдебната и изпълнителната власт,
омбудсмана, ВАдв.С; обучение на
медиатори,
съдии
и
съдебни
координатори;
провеждане
на
национална конференция;

Септември
2017

Рената Вълкова, Ирен Бекриева,
Деси Исаева, Елена Яньова, Цвета
Таманова, Мариана Дублева,
Ангелина Иванова, Лилия Борисова,
Лилия Симеонова

2.7. Подновяване на постъпките пред
Министерство на правосъдието и ВСС за
включване на представители на ЦСМ в
експертно качество, в изпълнението на
проекта по ОПДУ по „Пътната карта за
изпълнение
на
актуализираната
стратегия за продължаване на реформата
в съдебната система“;

октомври
2017

УЕ

постоянен

Яна Гунчева, Даниела
Радева, Карло Луканов, Галя
Вълкова

2.8. Иницииране и/или участие в работни
групи за законодателни промени;

3. Работа на ЦСМ за популяризиране на медиацията чрез : иницииране на
„Дни на медиацията“ в национален план; провеждане на активна работа с
ученици, студенти, социални работници и др.; мероприятия за привличане
на все повече съдии, съдебни служители и адвокати към каузата на
медиацията; логистично подпомагане и обмяна на опит с други съдебни
центрове.
В ресора на зам. председателя на УЕ съдия Васил Александров
3.1. Организиране и провеждане на
„ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА 2017“,
едновременно и/или съвместно с други
съдебни центрове в страната;

Ноември
2017

Евгения Димова, Евгения
Нанчева, Мариана Дублева, Елена
Яньова, Гергана Декова, Милена
Гунчева, Снежина Джакерска,
Адриана Страхилова, Петя
Неделева

3.2. Провеждане на информационнообучителни срещи с адвокати и

Юни 2017

Евгени Георгиев, Ивайло Данов,
Лилия Борисова , Яна Гунчева,
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привличането им за участие в пилотния
проект за препращания в СРС;

Ноември
2017

Милена Гунчева

3.3. Провеждане на информационнообучителни срещи с ученици и студенти;
среща със Съвета на децата

Май 2017
Ноември
2017

Яна Гунчева, Милена
Гунчева, Снежина Джакерска,
Мариана Дублева, Даниела
Стойчева, Цвети Кържева,

март 2018

Галя Вълкова, Ирен Бекриева,

3.4. Организиране на състезание по
медиация;

3.5. Провеждане на регулярни срещи за
сътрудничество и обмяна на опит с АСП
и ЗАЗД

Май 2017
Ноември
2017

Галя Вълкова, Мая Михайлова,
Карло Луканов

3.6. Поддържане на контакти и
провеждане на срещи и съвместни
инициативи с НИП, ЦОА, НАМ, други
медиаторски организации и центрове;

постоянен

Яна Гунчева, Красимира Георгиева,
Димитринка Петрунова, Адриана
Страхилова, Лилия Борисова

3.7. Предоставяне на брошури на ЦСМ
на съдебните служители за раздаване

ноември
2017

съдебни координатори

4. Активна информационна дейност:
В ресора на зам. председателя на УЕ Светослав Стефанов
УЕ,

4.1. Изготвяне и приемане на стратегия
за популяризиране на медиацията чрез
средствата за масова информация и
социалните мрежи;

октомври
2017

Деси Каменова, Деси Исаева, Ася
Йорданова, Ангелина Иванова,
Свилена Димитрова

4.2. Редовно отразяване на всички
събития в календара на ЦСМ и във
Фейсбук; ежемесечно публикуване на
интересни материали и новини за
медиацията във ФБ;

постоянен

съдебен координатор

4.3. Ежемесечно актуализиране и
допълване на страницата на ЦСМ в сайта
на СРС;

постоянен

съдебен координатор

4.4. Обновяване на Регистъра на
медиаторите към ЦСМ на страницата на

ноември

Рената Вълкова , Ангелина
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СРС;

2017

Иванова, съдебен координатор

февруари
2018
4.5.
Изготвяне
и
поставяне
на
информационни табла за ЦСМ в
сградите на СРС и СГС;

ноември
2017

Мариана Дублева , Ася Йорданова

4.6. Допълване и поддържане на
електронна
библиотека
със
специализирана литература за членовете
на ЦСМ във форума;

Октомври
2017

Ася Йорданова, Цвета Таманова,
Красимира Георгиева, Десислава
Каменова, съдебен координатор,
Лъчезар Насвади

4.7. Осигуряване на публикации и
интервюта в печатните и в електронните
медии за популяризиране на дейността
на ЦСМ;

постоянен

Деси Исаева, Симона Такова

4.8. Представяне на членовете на ЦСМ с
автобиография по образец и снимка на
сайта на СРС; поетапно публикуване на
кратки интервюта с тях на страницата на
ЦСМ във ФБ;

постоянен

Ася Йорданова, Ангелина Иванова,
Мариана Дублева

4.9. Организиране и провеждане на
кампании „Покрепяме медиацията“ :
персонално - от съдии, адвокати,
граждани и институционално – от ВСС,
търговските
палати,
браншови
организации; омбудсман;

Ноември
2017

Рената Вълкова, Даниела Стойчева,
Миряна Калчева
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