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ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ  

КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

 

 

А К Т № 64/18.11.2016 г.  

Обсъден и приет на заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет 

(на основание т.V.13 от Правилата за действие на Гражданския съвет) 

 

 На заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет, проведено на 

18.11.2016 г., по точка 1. от дневния ред: 

т. 1 - Обсъждане на възможностите за разширено прилагане на алтернативни 

способи за решаване на възникнали спорове – с оглед облекчаване работата на 

съдебните органи. 

 

 Гражданският съвет (ГС) към ВСС одобрява и се присъединява към 

препоръките на омбудсмана на Република България, които бяха представени от 

г-жа Диана Ковачева – зам.-омбудсман на Република България, включително 

препоръките от страна на председателите на съдилищата - участници в 

днешната дискусията, както следва:  

 Министерство на правосъдието да предприеме конкретни мерки в 

разумни срокове за изготвяне за Национална стратегия за медиация в България 

с ясно вписани мерки, срокове и отговорност за стимулиране институцията на 

съда и участниците в него – медиаторите, съдилища, както и гарантиране 

квалификацията на медиаторите и на качеството на провеждане на медиация. 

Във връзка със своевременното въвеждане на елементи на задължителна 

медиация препоръчваме одобряване на пилотни и съпътстващи мерки, 

базирани на добри практики и опит на редица европейски и други държави, по-

конкретно: 
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1. Създадане на мрежа от правоспособни медиатори във всички градове 

с районни съдилища, което ще обезпечи възможността за 

ефективното използване на медиацията като средство за решаване на 

спора; 

2. Създаване на работна група и предприемане на законодателни мерки 

за ангажиране на Министерство на правосъдието с процеса на 

регулиране на дейността на медиаторите, регистър, контрол, 

обучение, дисциплинарна отговорност; 

3. Въвеждане на задължителна първа обща среща от медиация при 

семейно-правни спорове, относно споделеното родителство, която да 

се въведе преди началото на производството. 

По данни на Висшият съдебен съвет в България средно се завеждат 

2 000 000 бр. искове годишно. При прилагането на първа задължителна обща 

среща от медиация, тя би могла да обхване над 200 000 бр. спорове. Относно 

потребителски спорове, спорове с делбени производства за нисък имуществен 

интерес и за висок имуществен интерес – в рамките на дискусиите с 

представители на магистратската общност, включително с председатели на 

съдилища в България, бяха направени предложения за въвеждане на първа 

задължителна среща по медиация за делбени производства и за дела с голям 

материален интерес.  

4. Осигуряване финансиране на тази първа обща среща от държавния 

бюджет или поощряване на страните чрез намаляване на съдебни 

такси при постигане на споразумение чрез използването на медиация. 

Промяната в тази посока ще бъде голяма стъпка за българската съдебна 

система, което следва да бъде въведена след предоставяне на гратисен период 

за влизане в сила.  

Промени следва да бъдат въведени, освен в Гражданско-процесуалния 

кодекс, също в Закона за медиацията, в Закона за съдебната власт, предвид 

контрола и финансирането на института и в Закона за адвокатурата. 

 

Актът да бъде предоставен на омбудсмана на Република България за включване 

към  препоръките, които ще бъдат изпратени на Министерство на правосъдието, 
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като се включи и протоколът от заседанието на ГС към ВСС от 18.11.2016 г. с 

разискванията по темата.  

 

гласуване: за – 8,  против – 1. 

 

 

 

Председателстващи заседанието: 

 /п/        /п/ 

Магдалена Лазарова     Мария Карагьозова 

Председател на ГС към ВСС     Председател на ГС към ВСС  

Избран от ВСС       Избран от НПО 

 


