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ОПИТЪТ И УСПЕХИТЕ НА ЦСМ 
 Основан на 27.01.2010 г., започва работа на 01.03.2010 г. 
първоначално със СРС, а от пролетта на 2011 г. и със СГС 

Членове на ЦСМ през 2017 г. 79 медиатори и 11 съдии 

 

ОПИТЪТ И УСПЕХИТЕ НА ЦСМ В СЪДЕБНАТА МЕДИАЦИЯ 

СТАТИСТИКА ЗА ПЕРИОДА 2012-2017 Г. 



 Център за спогодби и медиация при Софийски районен съд и Софийски градски съд 

 
  Общ брой препратени дела  Общ брой 

проведени 
медиации   

Постигнато споразумение  
(спрямо  общия брой 

проведени медиации) 

  

2012г. 136 103 27 26,21% 

2013г. 142 103 32 30,06% 

2014г. 135 112 40 35,80% 

2015г. 92 92 26 28,80% 

2016г. 157 123 36 26,00%* 

2017г. 173 113 34 30,80%** 

        

 * по 15 медиацията продължава към 31.12.2016г. 

** по 21 медиацията продължава към 31.10.2017г. 
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СТАТИСТИКА ПО ДРУГИ  ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2016 г 
 
 

Резултат: 

Брой медиации, по 

които е отчетен 

съответният резултат 

Страните са подобрили отношенията и/или комуникацията помежду 

си 

57 

Намалено е емоционалното напрежение  54 

Изяснени спорни моменти: изяснени са факти и е ограничен 

предметът на доказване. 

49 
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УВЕЛИЧАВАНЕ НА БРОЯ НА ПРЕПРАЩАНИЯТА 
 

Увеличен брой на системно препращащите съдии – сега 
27 от СРС и 8 от СГС 

„Пилотен проект за препращанията“ – 8 съдии от СРС 

 Обучения на съдии по препращане 

 Срещи на медиатори и съдии  
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ОПИТЪТ И УСПЕХИТЕ НА ЦСМ В ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕДИАЦИЯТА 

ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА – прерастване в национален мащаб 

Обучително-информационни срещи с ученици и студенти 

Срещи  с ДАЗД и ДСП 

Дни на отворени врати 

Участие в работни групи, срещи, семинари 

Медийно отразяване 

Страница на ЦСМ във Фейсбук 
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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА НА БТПП „МЕДИАЦИЯТА 
СРЕЩА СЪДИИТЕ“ 2014-2015 Г. 

 

Провеждане на информационно-обучителни семинари в София, 
Пловдив и Варна. Откриване на център по медиация към 
Съдебен район на Окръжен съд Варна м.ноември 2015 г. 

Участие в изготвянето на Европейски наръчник за системи за 
медиация  към съдилищата и адаптирането му към българското 
законодателство. 
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ЕКСПЕРТНА ДИСКУСИЯ „МЕДИАЦИЯТА В 
БЪЛГАРИЯ:ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ“ 2.11.2016 Г. 

ПРЕПОРЪКИ НА ОМБУДСМАНА КЪМ МИНИСТЪРА НА 
ПРАВОСЪДИЕТО 

 Създаване на работна група за изготвяне на Национална 
стратегия за медиацията в България 

Въвеждане на задължителна първа обща среща  по семейни 
дела и дела с нисък материален интерес 

Създаване на мрежа от правоспособни медиатори в страната 

Промени в ГПК, ЗМ, ЗСВ за осъществяване на контрол и 
финансиране на института 

 



НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕДИАЦИЯТА В 
ПОДКРЕПА НА СЪДА, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОБЩЕСТВОТО“ 
27.09.2017 Г. 
С участието на Виктор Шахтер, Дженифър Брандт и проф. Дейвид 
Вайс от Фондацията за устойчиви инициативи в областта на 
върховенството на закона, САЩ 

Над 80 участника в конференцията и над 80 участника от София и 
страната в проведените обучения на съдии, медиатори и съдебни 
координатори 

Проведени срещи в НС, Министерство на правосъдието, ВСС, СРС, 
БТПП, институцията на Омбудсмана, САдвК,  

 Направени предложения за разширяване на приложното поле на 
медиацията, в т.ч. и за законодателни промени 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОБЛЕМИ 
Липса на устойчива и последователна държавна политика 

Липса на правосъзнание в българското общество за предимствата на медиацията, 
в т.ч. и в бизнеса – през 2017 г. медиация в ЦСМ е проведена само по 6 търговски 
спора 

Липса на сигурност и подробна законова уредба за снабдяването с годен 
изпълнителен титул за споразумението 

Липса на законодателно уреждане на решаването на спорове чрез медиация в 
специалните закони /напр. в тези за интелектуалната собственост – единствената 
такава е в ЗАПСП, но е различна и неработеща процедура/ 

Други 
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МЕДИАЦИЯТА В ТЪРГОВСКИТЕ СПОРОВЕ. 
ПРЕДИМСТВА 
 

  Строго поверителна процедура  

 Доброволна процедура, не възпрепятства отнасянето на спора до съд или арбитраж 

 Бърза, икономична и толерантна, няма състезателен характер  

 Запазва и развива отношенията между страните 

 Дава възможност за постигане на взаимноизгодно решение, удовлетворяващо интересите и на 
двете страни 

 Решението е на страните, не се налага от трето лице 

 Решението може да бъде творческо и иновативно 

 С една процедура по медиация могат да бъдат решени няколко спора между същите страни 

 Обикновено решението се изпълнява доброволно 

 Гъвкава и неформална процедура, съобразена с желанията на страните – може да  се провежда ОН-
ЛАЙН 
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 БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


