
                                 
 

СЕДМИЦА НА МЕДИАЦИЯТА 
 

09-13  НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА 
 

ПРОЕКТО-ПРОГРАМА 
 

09.11.2015 

1. 10-12 часа, 13-15 часа Информационни бюра в СРС и СГС 

2. 10 часа. Среща-разговор със служители на СРС за ролята на съдебните секретари и деловодители в 

популяризирането на медиацията и за улесняване на гражданите при ползването на тази услуга, която се 

предоставя от ЦСМ към СРС и СГС. 

3. 12 часа Среща-разговор със служители на СГС за ролята на съдебните секретари и деловодители в 

популяризирането на медиацията и за улесняване на гражданите при ползването на тази услуга, която се 

предоставя от ЦСМ към СРС и СГС. 

4. 14 часа. Информационна среща с новоназначени съдии в СРС за дейността на ЦСМ към СРС и 

СГС. Ролята на съдията за насърчаване на спогодяването и препращане към медиация. 

10.11.2015 

1. 10-12 часа, 13-15 часа Информационни бюра в СРС и СГС 

2. 12 часа. Информационна среща с новоназначени съдии в СГС за дейността на ЦСМ към СРС и СГС. 

Ролята на съдията за насърчаване на спогодяването и препращане към медиация 

3.16.20-18.40  часа  Публична лекция в НБУ на тема „Медиацията – нова култура на общуване“ 

Акценти: Медиация в административното правосъдие; Центърът за спогодби и медиация към СРС и 

СГС като иновативна организация. 

 

11.11.2015 

1. 10 -13 часа Кръгла маса на тема „ Медиацията в България - възможности и перспективи“- залата на 

СЮБ, ул. „Пиротска“ 7, ет. 2 

2. 10-12 часа, 13-15 часа Информационни бюра в СРС и СГС 

3. 11-15 часа Лекции в СУ на тема „Медиацията – нова култура на общуване“ . 

 

12.11.2015 

1. 10-12 часа, 13-15 часа Информационни бюра в СРС и СГС 

2. 10-16 часа Ден на отворените врати в Центъра по спогодби и медиация 

към СРС и СГС 

3. 

13.11.2015 

1. 10-12 часа, 13-15 часа Информационни бюра в СРС и СГС 

2. 10-14 часа Лекции в СУ на тема „Медиацията – нова култура на общуване“ . 

3. 15-17 часа Среща с адвокати от Софийска адвокатска колегия. 

4. 15-17 часа Уъркшоп за медиатори. 

5. 17 часа Закриване на седмицата на медиацията в ЦСМ. 

 

 

Присъствие на медиатор/и по време на съдебните заседания в СРС и СГС периода 09-13.11.2015 г. и 

препращане директно към медиация. 

 

  

                        

 

 



 

                                     
 

ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА СЕДМИЦАТА НА МЕДИАЦИЯТА 

 

09-13  НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА 
 

09.11.2015 и 10.11.2015 

 

Целта на информационите срещи със служителите е създаване на подкрепяща среда за по-добро 

приемане от страна на гражданите идеята за прилагане на медиацията  като способ за 

извънсъдебно решаване на спорове преди съдът да е излязъл с решение по съдебните дела. 

Целта на информационите срещи с новоназначените съдии и съдии, които макар и с по-голям 

стаж, не познават добре процедурата по медиация е да се запознаят с дейността на ЦСМ и да 

бъдат улеснени в подбора на подходящи за препращане дела. 

Вече няколкогодишната практика на ЦСМ показва, че в редица случаи медиацията може да 

доведе до едно удовлетворяващо интересите на страните споразумение и наистина да облекчи 

работата на състава по конкретното дело и натовареността като цяло на съда. 

 Идеята на срещите  и  за двете целеви групи /съдии и служители/  е да бъдат дадени 

практически насоки за препращането, за използването на формулярите и да бъде споделен 

натрупания от ЦСМ опит. 

 

 Публична лекция в НБУ на тема „Медиацията – нова култура на общуване“ . 

Целева група студенти от департаментите „Право“ и „Бизнес администрация“ Акценти: 

Медиация в административното правосъдие; Центърът за спогодби и медиация към СРС 

и СГС като иновативна организация. /Съорганизатори ЦСМ, СПД“Медиатор“…………./ 

 

 

11.11.2015 

 

Кръгла маса на тема „ Медиацията в България - възможности и перспективи“- провежда 

се в залата на СЮБ, ул. „Пиротска“ 7, ет. 2 

Целева група – Държавни институции като Народно събрание, Министерство на правосъдието, 

Висш съдебен съвет, Съд, Висш адвокатски съвет,  работодателски организации, медиатори и 

медиаторски организации от цялата страна. Идеята е да се потърсят отговори на важни въпроси 

като: Ще се промени закона за медиацията? 

Ще стане ли задължителна медиацията у нас? Как би се променила работата и натовареността 

на съдилищата? Имат ли бъдеще съдебните центрове по медиация, в които работят медиатори -

доброволци? и т.н. 

Възможна програма: 

10,00 ч. - 10,30 ч. – откриване.  

Официални гости: Председател ВКС,Членове на ВСС, Министър на правосъдието, Председател 

на правна комисия на парламента, Председател на СЮБ….  

/Потвърдено е участието на г-н Лозан Панов и на представители на СРС и СГС 

10,30 ч. - 10,45 ч. - Работата на ЦСМ през изминалите 5 години - Милена Гунчева 

10,45 ч. - 11,00 ч. - Медиацията в България - адв. Йосиф Герон 

11,00 ч. - 11,15 ч. - Медиация и съд - ползи и предизвикателства - съдия Евгени Георгиев 

11,15 ч. - 11,30 ч. - Доклад за готвените изменения в Закона за медиация - адв. Албена Комитова 

11,30 ч- - 13,00 ч. Дискусия 

Модератор: Албена Комитова 

Съорганизатори:ЦСМ, НАМ, СЮБ, ЦРС……………… 

 



Лекции в СУ на тема „Медиацията – нова култура на общуване“. Целева група студенти V 

курс право. Лекцията ще се проведе в часове по „Граждански процес“. Акценти:Медиацията в 

гражданското право; Дейност на Центърът за спогодби и медиация към СРС и СГС 

Съорганизатори: ЦСМ,……….. 

 

12.11.2015 

Денят на отворените врати в Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен и 

Софийски градски съд ще се проведе от 10 до 16 часа в сградата на ЦСМ на бул. бул. „Цар 

Борис ІІІ” 54. 

 

Основни дейности: 

1. Представяне на презентации /по избор на гостите/: 

– нова култура на общуване; 

лгария; 

 

софийски градски съд; 

 

2. Симулация на медиация с участието на гостите. 

Целевата аудитория на мероприятието са граждани и ученици от 51 СОУ, 

студенти от СУ, УНСС, НБУ. 

 

 

 

13.11.2015 

От 10 до 14 часа Лекции в СУ на тема „Медиацията – нова култура на общуване“ . Целева група 

студенти V курс право. Лекцията ще се проведе в часове по „Граждански процес“. 

Акценти:Медиацията в гражданското право; Дейност на Центърът за спогодби и медиация към 

СРС и СГС 

Съорганизатори: ЦСМ, ……………….. 

 

От 15 до17 часа в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ / ул. „Цар Калоян“ 8, ет 4 

/ ще се проведе среща с адвокати на тема „Медиацията – възможности и перспективи“ 

Съорганизатори ЦСМ, ИРК….. 

 

От 15 до17 часа в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ / ул. „Цар Калоян“ 

8, ет 4 /ще се проведе Уъркшоп за медиатори. 

Основни дейности: 

 Дискусия и споделяне на положителни практики. 

Съорганизатори ЦСМ,………… 

 

От 17 часа в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ / ул. „Цар Калоян“ 8, ет 4/ ще 

се направи официалното закриване на седмицата на медиацията. 

Съорганизатори ЦСМ, ПАМБ,………… 

 

 

Присъствие на медиатор/и по време на съдебните заседания в СРС и СГС периода 09-13.11.2015 

г. и препращане директно към медиация. 

 

  


