
Медиацията е поверително и доброволно споразумяване, при което трето неутрално лице - медиатор 
подпомага спорещите страни сами да достигнат до взаимноприемливо споразумение. Медиацията е по-
евтина и по-бърза от традиционните методи за разрешаване на спорове. В процедурата по медиация 
всяка от страните играе роля при оформяне на решението и няма губеща страна. Това запазва 
взаимоотношенията между спорещите и прави метода ефективен и високорезултатен. 

ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА В СОФИЯ

Дните на медиацията в София са инициатива  за популяризиране на този нов, но извънредно ефективен 
начин за извънсъдебно  решаване на спорове. Те включват поредица от професионални срещи и 
дискусии, предоставяне на информация за широката общественост и промоционални услуги. 

Професионални срещи и дискусии 
Официалното откриване на Дните на медиацията е на 27 март (понеделник) и ще бъде последвано от 
срещи със съдии, адвокати, представители на бизнеса, студенти и ученици. За повече подробности, 
моля, вижте Програмата.

Информация за обществеността 
Обща информация за процедурата по медиация и възможностите, които предоставят центровете за 
медиация в София, можете да получите на информационния щанд или на телефоните на организаторите. 
Информационният щанд ще бъде отворен всеки работен ден от 9.30 до 12.30 часа в периода от 27 до 31 
март в партерното фоайе на Съдебната палата.

Дни на открити врати 
През целия период от 27 март до 14 април в центровете за медиация можете да получите безплатна 
консултация. Ако заявите желание за решаване на спор чрез медиация, ще ви бъдат предложени 
промоционални цени. Приемното време на центровете също е включено в приложената Програма.

МЕДИАЦИЯТА – БЪРЗ И РЕЗУЛТАТЕН НАЧИН МЕДИАЦИЯТА – БЪРЗ И РЕЗУЛТАТЕН НАЧИН 
ЗА ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕЗА ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ



27 март 2006 г. 
понеделник

Официално откриване на Дните на медиацията 
10.30 – 12.30 хотел “Хилтън”
Заявки за участие: тел. 989 96 61 - Ралица Петрова, 
Проект за реформа в търговското право на ААМР 
Радио час посветен на медиацията
10.00 Българско национално радио, програма “Хоризонт”
За информация: тел. 953 33 02 – Сдружение “Медиатор”
Лекция по медиация, Джоана Джейкъбс 
14.00 – 15.30 УНСС
За информация: тел. 980 80 84 - Биляна Гяурова-Вегертседер, 
Американска асоциация на юристите 
Отворени врати: 
14.00 – 17.00 Център за медиация при БТПП, ул. “Парчевич” 42 
9.00 – 17.00 (всеки ден) Американска търговска камара - Бизнес Парк “София”, 
кв “Младост 4”, сграда 2  
9.00 – 17.30 (всеки ден) Фондация “Партньори-България” 
ул. “Любен Каравелов” 67, ет. 2

28 март 2006 г. 
вторник

“Ролята на съдията в медиацията” – среща и дискусия между съдии 
от София и региона 
11.30 – 13.30 Съдебна палата
Заявки за участие: тел. 923 73 93 - Щиляна Богдева, 
Министерство на правосъдието 
Отворени врати: 
16.30 – 18.00 Институт за решаване на конфликти (ИРК), ул. „Паренсов” 14 

29 март 2006 г. 
сряда

Кръгла маса “Медиация в отношенията гражданин-община” – 
дискусия между медиатори и представители на Софийска община 
За информация: тел. 981 26 24, Съюз на юристите в България
Отворени врати: 
14.00 – 17.00 Сдружение ‘Медиатор”, ул. „Хан Аспарух” 13

30 март 2006 г. 
четвъртък

Кръгла маса “Предимства на медиацията при разрешаване на търговски 
спорове” – предназначена за представители на бизнеса
15:30 – 18.00 сграда на БТПП, ул. “Искър” 9
Заявки за участие: тел. 987 61 42 - Севдалина Александрова, БТПП 
Отворени врати: 
12.00 – 13.00 ИРК , ул. ”Паренсов” 14

31 март 2006 г. 
петък

Отворени врати: 
9.00 – 12.00/ 14.00 – 17.00 Център за медиация при БТПП,  ул. “Парчевич” 42 

1/2 април 2006 г. 
събота/неделя 

Квалификационен уикенд за юристи
Заявки за участие: тел. 981 26 24, Съюз на юристите в България

3 април 2006 г.  
понеделник

Семинар “Медиацията – възможност за реализация на студентите” - 
лекции, демонстрации 
9:30 – 13:00 Нов български университет 
За информация: 0888/ 57 12 49 -  Георги Бакалов 
Отворени врати: 
9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 БТПП, ул. “Парчевич” 42 

ПРОГРАМА НА ДНИТЕ НА МЕДИАЦИЯТА



4 април 2006 г.  
вторник 

Представяне на медиацията и демонстрация в Американски 
университет в България
За информация: тел. 9769 565, Американска търговска камара - 
Милена Миленкова
Отворени врати: 
9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 БТПП, ул. “Парчевич” 42 

5 април 2006 г. 
сряда 

Неформална дискусия с млади лидери, Дом на културата “Средец” 
За информация: 0887/ 43 34 78 -   Катина Клявкова 
Отворени врати: 
9:00 – 12:00 БТПП, ул. “Парчевич” 42 

6 април 2006 г. 
четвъртък

Кръгла маса “Ролята на адвоката в медиацията” 
15:30 – 18:00 сграда на БТПП, ул. “Искър” 9
Заявки за участие: тел. 980 80 84, Американска асоциация на юристите, 
Биляна Гяурова - Вегертседер

7 април 2006 г. 
петък

Отворени врати:  
12:00 – 13:00 / 17:00 – 18:00 ИРК, ул. “Паренсов” 14

10 април 2006 г.  
понеделник

Представяне на медиацията и демонстрация в 153-та гимназия “Неофит Рилски” 
Заявки за участие: тел. 0888/ 57 12 49 - Г. Бакалов 
Отворени Врати: 
9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00 БТПП , ул. “Парчевич” 42 

11 април 2006 г.  
вторник 

Отворени врати:  
12:00 – 13:00 / 17:00 – 18:00 ИРК, ул. “Паренсов” 14   

12 април 2006 г. 
сряда 

Отворени врати:  
14:00 – 17:00 Сдружение „Медиатор”, ул. “Хан Аспарух” 13

13 април 2006 г.
четвъртък

Национална конференция “Медиацията - модерният начин 
за решаване на спорове”
Заявки за участие: тел. 963 26 77, Партньори – България 

14 април 2006 г. 
петък

Отворени врати:  
10:00 – 13:00 Сдружение „Медиатор”, ул. “Хан Аспарух” 13

ОРГАНИЗАТОРИ

Националната асоциация на медиаторите (НАМ) е учредена на 07.10.2005 г. като сдружение 
с нестопанска цел в обществена полза. Като учредители участват всички сдружения и други 
формации, които се занимават с медиация в България, както и физически лица - утвърдени 
медиатори. Основните цели на НАМ са обединяване усилията на медиаторите за подпомагане 
на държавната политика и формирането на положителна обществена нагласа към медиацията, 
подпомагане на медиаторите и техните сдружения и създаване на вътрешногилдийни отношения. 
София 1301, ул. “Пиротска” 7, ет. 3; тел.: 981 26 24, 981 30 35  

Инициативата се организира от Министерството 
на правосъдието, Националната асоциация 

на медиаторите и членуващите в нея медиатори 
и медиаторски организации.

H A M



С подкрепата на Американската агенция за международно 
развитие и Американската асоциация на юристите

Център за медиация при Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата. Създаден 
е през 2005 г. В него можете да получите съдействие при разрешаването на спорове, обучение по 
медиация и да се запознаете с процедурата по медиация, като получите информация според вашите 
интереси. Центърът помага на широк кръг граждани и търговци да разрешат споровете си с партньори 
и клиенти, като предоставя професионални медиатори и организира процедурата по медиация. 
София 1058, ул. “Парчевич” 42; тел.: 987 61 42; mediation@bcci.bg; www.mediation.bcci.bg

Съюз  на юристите в България (СЮБ). СЮБ е учреден през 1966 г. като доброволна, 
независима обществена и творческа организация, обединяваща лица с висше юридическо 
образование. Към СЮБ функционира Център за извънсъдебно разрешаване на правни спорове. 
Центърът разполага с екип от посредници – квалифицирани юристи с опит в тази област. 
София 1301, ул. “Пиротска” 7, ет. 3; тел.: 981 26 24, 981 30 35; sub@lex.bg

Фондация “Партньори–България е създадена през 1998 г. Организацията е член на международната 
мрежа “Партньори за демократична промяна”. Мисията на фондация “Партньори-България” е да подкрепя  
демократичните промени в страната ни, като подпомага процеса на човешките взаимоотношения в тяхното 
многообразие и уникалност. Медиацията е приоритет в дейността на организацията. Фондацията създава 
и подкрепя мрежа от центрове по медиация в София, Видин, Кюстендил, Лом, Асеновград, Дупница, 
Самоков, Търговище, Кърджали и Разград в рамките на програма “Междуетническо взаимодействие”, 
реализирана с финансовата подкрепа на ААМР.
София, ул. “Любен Каравелов” № 66 и  № 67; тел.: 988 52 36, 963 26 77, 963 26 88; www.mediation-bg.org; 
e-mail: mediation@partnersbg.org

Институтът за решаване на конфликти (ИРК) е сдружение на практикуващи юристи и  учени, обединени  
от  идеята за  търсене  на  нови способи за решаване  на конфликти. От създаването си през 2000 г. 
ИРК работи за  мирното решаване  на  социални, междуобщностни, междуличностни и други  конфликти, 
разработване  на  иновационни  способи за  решаване на конфликти, стимулиране  научните  изследвания 
и  приемането  на  законодателство за  нови, по-ефективни начини на решаване на конфликти. 
София 1700, Студентски град, бл.7А;  тел/факс: 9758032; http://www.icr-bg.org;  е-mail: icr@icr-bg.org; 
0888 571 249 - Георги Бакалов 

Фондация А..С..О.. (Аз Споделям Общувайки). Дейността й е насочена към развитие на 
културния, информационния и образователния потенциал на индивида и провокиране свободното 
развитие на културата на личността в индивидуален, общностен, национален и общочовешки 
аспект. Направление ПравОсъзнание работи съвместно с млади хора, допринасяйки с 
информация, действия и пример, чрез неформално управление на процеса на комуникация 
и свободен обмен на идеи и знания, за по-добро разбиране на начина на живот на “другия”.  
София 1336, Люлин, бл.605-Е-ап.27; aco_fondation@abv.bg; тел.: 8653 426, 0887 43 3478 Катина Клявкова

Сдружение за посредническа дейност “МЕДИАТОР”. Сдружението има 21 членове – адвокати. 
Има особено голям опит при извънсъдебното разрешаване на спорове в областта на 
търговското право, интелектуалната собственост, гражданскоправни спорове и в областта 
на наказателното производство. Не са малко и случаите на медиация в семейните спорове. 
София 1000, ул. “Хан Аспарух” 13; тел.: 953 33 02

Американската търговска камара в България е създадена през 1994 г. и обединява 220 български и 
международни компании. Центърът за търговска медиация към Американската търговска камара е 
създаден, за да предоставя медиация като алтернативен метод за разрешаване на спорове. Центърът 
поддържа списък с опитни и надеждни медиатори и предоставя двуезични услуги (на български и английски). 
София, Бизнес Парк “София”, Младост  4, Сграда 2, ет. 6; тел.: 976 75 65/66; amcham@amcham.bg; 
www.amcham.bg
 


