
СПОРАЗУМЕНИЕ за СЪТРУДНИЧЕСТВО 

между СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД 

и ......................................................................................... 

 
 
Софийски градски съд и Софийски районен съд, наричани по-долу за 

краткост “Съда”   
и  
………………………………………………, наричана по-долу за краткост 

“Организацията”, 
като взеха предвид, че: 

към СРС и СГС е изграден и работи Център за спогодби и медиация /ЦСМ/, 
към който двете съдилища препращат висящи дела за решаване чрез медиация; 

ЦСМ се състои от съдии и медиатори, а дейността му се ръководи от 
Комисия; 

съдействието, което ЦСМ оказва на спорещите страни, е изцяло 
безвъзмездно 

 
и като потвърдиха своето желание да работят съвместно за постигане на следните 
цели: 

утвърждаване на медиацията като алтернативен метод за бързо  и ефективно 
решаване на спорове и разширяване на приложното й поле; 

намаляване на натовареността на съдилищата и увеличаване на достъпа до 
правосъдие; 

укрепване доверието в съдебната система чрез непрекъснато повишаване на 
качеството на медиацията и на професионалната подготовка на медиаторите 

 
се споразумяха за следното: 
 
І. ОБХВАТ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 
Съдът и Организацията  постигнаха съгласие да работят съвместно, като: 
1. Организацията се ангажира да извършва следните дейности: 
1.1. съдейства за развитието и популяризирането на ЦСМ; 
1.2. подпомага повишаването на качеството на работата на медиаторите като 

осигурява експерти и лектори по задачи и теми, поставени от ЦСМ; 
1.3. търси възможности за финансиране на администрирането и отделни 

дейности на ЦСМ, в съответствие с приоритетите и концепцията за развитието му; 
1.4. в случай на одобрено финансиране, работи в сътрудничество с ЦСМ за 

постигане на заложените проектни цели и ефективно извършване на предвидените 
дейности; 

1.5. участва в дейности и мероприятия, организирани от ЦСМ. 
2. Съдът се ангажира да подкрепи Организацията при кандидатстване пред 

донорски организации/донори за финансиране на проекти, в които е заложено 
финансово и/или логистично подпомагане на ЦСМ. 



 
ІІ. ПРИНЦИПИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 
1. Организацията се ангажира да работи с ЦСМ при условията на 

партньорство, откритост и високо качество на предоставяното съдийствие.  
2. ЦСМ гарантира на Организацията равни възможности за участие в 

дейностите му, наред с останалите Организации, с които осъществява 
сътрудничество. 

3.  Финансовата отговорност за получаването и отчитането на средствата по 
проекта е изцяло за сметка и задължение на Организацията. Съдът няма никакви 
финансови задължения по повод обученията и участията в други събития, 
организирани по проекта. 

4. Организацията не може да получава финансови средства от Съда, нито да 
посочва Съда или ЦСМ като свой партньор на публични събития, и по други 
начини да обябява своята ангажираност със Съда/ЦСМ, освен когато това е в 
рамките на изискванията на изпълняван проект или е в рамките на обща кампания с 
ЦСМ за популяризиране на медиацията. 

 
ІІІ. РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 
1.1. В случаите, когато Организацията има намерение да кандидатства с 

проект, който ще е изцяло насочен и свързан с работата на ЦСМ, тя следва да 
предостави подробна информация за донора, размера на финансиране, планираните 
дейности, срокове на изпълнение и пр. на определен за целта специален 
представител на ЦСМ 

1.2. При обсъждането на получената информация по т.ІІІ.1.1. и вземане на 
решение за покрепа на проекта от Съда не могат да участват медиатори, които са 
членове на друга/други Организации, имащи споразумение за сътрудничество със 
Съда. 

1.3. След като бъде постигнато съгласие по основните параметри на проекта,  
Съдът дава  писмо за намерения за участие на ЦСМ в проекта. 

2. В случай, че Организацията желае да включи в свой проект отделна 
дейност/дейности за ЦСМ като обучение на съдии, обучение на медиатори или др., 
без проектът изцяло да е насочен към ЦСМ, същата следва да уведоми за това Съда, 
като му предостави най-обща информация за проекта. При съгласие Съдът дава 
писмо за подкрепа. 

3. Цялата информация, свързана с проекта е конфиденциална и всяка от 
страните подписва декларация за поверителност за всеки конкретен случай 

 
ІV. ДРУГИ СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 
1. Конкретните дейности и задачи, по които Съдът и Организацията ще 

работят съвместно, се съгласуват и уточняват в годишния план на ЦСМ. 
2. Конкретни дейности могат да бъдат договаряни и текущо, в зависимост от 

потребностите на ЦСМ, с  едномесечно предизвестие между определените лица за 
контакти на Съда и Организацията. 

 
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 
1. Това споразумение влиза в сила от датата на подписването му. 



2. Всяка от страните може да  прекрати действието му  с едномесечно 
писмено предизвестие, отправено до другата страна. 

3. Всяка от страните може да  прекрати действието му  без предизвестие при 
доказано нарушаване на клаузата за поверителност от другата страна. 

 
Това споразумение се подписа на ………………………в гр. София, в два 

еднообразни екземпляра, по едни за всяка една от страните. 
 
 

 
ЗА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД:                               ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА: 
 
 
ЗА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД: 
 
 
 
 
 


