
ПРОТОКОЛ № 5 

от заседанието на Комисията към Програма „Спогодби” от 10.06.2013 г. 

 

 

Присъставали: 

 

1. ЕЛЕНА ЯНЬОВА  

2. АЛБЕНА ПЕНОВА 

3. ИРЕН БЕКРИЕВА  

4. МАРИАНА ДУБЛЕВА  

5. ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ  

6. ГАЛЯ ВЪЛКОВА 

7. ЯНА ГУНЧЕВА 

8. ВЛАДЯ БОРИСОВА 

9. ГЕОРГИ СТОЯНОВ 

10. ЕВГЕНИЯ ДИМОВА 

11. ЕВГЕНИЯ НАНЧЕВА 

12. СНЕЖИНА ДЖАКЕРСКА 

13. ВИКТОР СИРАКОВ 

14. СИМОНА ТАКОВА 

 

Дневен ред: 

1. Отчет на трите подкомисии. 

2. Партньорство по проект Judicial Intercultural Communication in Family Mediation.  

3. Отчет на преговорите за евентуално партньорство с БТПП. 

4. Отчет подготовка на съвместната инициатива на Висшия адвокатски съвет и 

ЦСМ. 

5. Други 

 

 

 

По т. 1 отдневния ред: отчет от проведените заседания на подкомисиите през м. 

3.2013 г.   

Председателят на Подкомисията „Подобряване на информираността“ Георги Стоянов 

докладва относно организирането и провеждането на инициативата: Ден на 

отворените врати със студенти специалност „Право“ от НБУ. Споделена е 

положителна обратна връзка от проведеното мероприятие. 

Подкомисията е започнала работа по подготовка на Комуникационна стратегия, която 

ще бъде внесена за обсъждане след м. Септември. 

Продължава дейността на работната група по подготовка на Дните на медиацията. 

Разпратено е писмо до съдиите от СРС и СГС, с което са уведомени за провеждане на 

дните и възможността активно да препращат дела през този период. 

На 18.04.2013 е проведено вътрешно съдебно обучение на съдебни служители на 1ГО 

и 2ГО от  Борис Динев и Лъчезар Насвади. На следващото подобно обучение на ще 

бъдат поканени и 6 служители от регистратурата на СРС. Изготвено е писмо, 

подписано от председателя на СРС, с което страните ще бъдат информирани за 

възможността да използват медиация за разрешаване на техните спорове. Писмото е 



разпечатано в определено количество и ще се разпространява от служителите на 

регистратурата.  

Продължава подготовката за вътрешното обучение на новопостъпили съдии. С 

изработването на презентацията са се ангажирали Мина Радунчева и Евгени 

Георгиев.  

На 16.04.2013 съдия Петя Стоянова и Мина Радунчева за дена на конституцията по 

покана на Председателя на СРС е изнесена презентация за студенти от юридическия 

факултет на СУ.  

 

Дейността на ПСК представи Яна Гунчева.  

Отчетена бе продължаващата работа по изготвяне на Наръчник на медаторите и 

включването към работната група и на медиатори неюристи. След дискусия 

Комисията реши изработването на Сборник с добри практики на проведени в ЦСМ 

медиации да се отложи за следващия сезон. В хода на отчета се повдигна дискусия за 

възможността наред с писмено споделяне да се заснемат отделни медиации с 

обучителна цел, които впоследствие да бъдат дискутирани с оглед подобряване 

дейността на медиаторите към ЦСМ. Предвид изложените съображения за 

нарушение на принципа на поверителност не се стигна до единно становище дали 

следва да се започне работа в тази насока. 

Комисията прие изготвената от Катина Клявкова и Керачка Михаел анкета да бъде 

разпратена до медиаторите, които в срок до 30.06.2013 да имат възможност да я 

попълнят. Резултатите от анкетата ще бъдат взети предвид при определяне на 

дейностите през следващия сезон. 

Приет бе предложеният  от Симона Такова обединен вариант на Меморандум за 

сътрудничество. Реши се същият да бъде разпратен на обучителните организации, 

участвали в първата дискусия за съвместно сътрудничество с ЦСМ и на тези, 

впоследствие потвърдили готовността си за сътрудничество. ЦСМ потвърди 

желанието си за сътрудничество и с останалите организации, но преценката ще е 

конкретна и след инициатива от страна на последните. 

Приети бяха актуализираните Правила за работа на ЦСМ.
i
 Евгени Георгиев, Албена 

Пенова и Георги Стоянов обърнаха внимание, че дневният ред следва да се изготвя 

по начин, специално акцентиращ на предложенията за приемане на отделните 

документи. 

Предложението на Катина Клявкова за изменение на правилата и предвиждане на 

възможност за оценка от външни наблюдатели не бе гласувано. Албена Пенова 

изказа необходимостта вносителят на съответното предложение да излага писмена 

мотивировка към него.  

Прието бе предложението на Владя Борисова за методология на провеждане на 

целеви обучения.
ii 
, както да бъде изпратено писмо до ректора на Художествената 

академия за съдействие от страна на студентите при изработване на лого на ЦСМ. 

 

Дейността на Подкомисия Семейна медиация представи Албена Пенова. Взето е 

решение да не се ангажира с провеждане на планираната през м. Юни среща за 

обмяна на опит между медиатори. Обсъдена бе възможността за среща на 

медиаторите с психолози, които да отговорят на техни въпроси и да изнесат 

презентации по теми, съставляващи интерес. Реши се Лъчезар Насвади да изпрати 

въпрос до медиаторите желаят ли подобна среща и на каква тема. 



 

По т. 2 от дневния ред:  

Евгени Георгиев запозна медиаторите с подписания от страна на СГС декларация за 

партньорство по проект Judicial Intercultural Communication in Family Mediation. 

http://mediator-srs.eu/public_mediacia/drugi/Sofia_Sity_Court%20partnership.PDF  
 

По т. 3 от дневния ред: отчет на преговорите за евентуално партньорство с БТПП. 

Симона Такова и Евгени Георгиев запознаха присъстващите с обсъжданата 

възможност за партньорство с БТПП. Предстои провеждането на среща, която да 

внесе конкретика относно очакванията спрямо ЦСМ и дейностите по проекта. 

 

По т. 4 от дневния ред: отчет подготовка на съвместната инициатива на Висшия 

адвокатски съвет и ЦСМ. 

Галя Вълкова запозна присъстващите с хода на подготовката на срещата. 

 

Реши следващото редовно заседание да се проведе на 08 юли 2013 г. Дневният ред 

ще бъде съобразен с проведените през месеца дейности и сведен до знанието на 

членовете на Комисията в срока, предвиден в Правилата. 

 
                                                 
i    

 ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПРОГРАМА „СПОГОДБИ” КЪМ СОФИЙСКИ 
РАЙОНЕН СЪД (ПРОГРАМАТА) 

 
 

1.  СЪЩНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
 

 1.1. Програмата е инициирана чрез Проект: „ МЕДИАЦИЯТА – ВАШЕТО 
РЕШЕНИЕ” ,  

 финансиран от Фонд „България” на Американската агенция за международно 
развитие и German Marshal Fund чрез Балканския тръст за демокрация. Проектът се 
изпълни от Софийския районен съд (СРС) и Професионалната асоциация на 
медиаторите в България (ПАМБ), а техни партньори бяха: Европейската асоциация на 
съдиите за медиация (GEMME) и Българо-американската комисия за образователен 
обмен „Фулбрайт”. При реализирането на Програмата участват СРС, ПАМБ и 
Националната асоциация на медиаторите (НАМ).  

 1.2. Целта на Програмата е да предостави на страните по съдебните 
дела 

 възможност да разрешат доброволно спора си с помощта медиационните 
техники, като: 

 - получат информация за възможността да разрешат спора си по 
доброволен начин  

 чрез използването на медиационните техники; 
 - изберат медиатор или съдия, обучен да използва медиационните 
техники (обучен 

 съдия), който да ги подпомогне да постигнат разрешение на спора си; 
 - получат административна помощ от съдебен координатор за 
организирането на  

 времето и мястото на срещите за разрешаване на спора.  
 1.3. Съдействието, което страните получават по програма „Спогодби” е 
изцяло  

 безвъзмездно. 



                                                                                                                                                         
 
 

2.  УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА 
 

 2.1. В програмата участват съдии и медиатори. 
 2.2. Съдиите могат да участват в програмата по няколко начина: 

 2.2.1. всички съдии могат да препращат свои дела:  
 - към обучени съдии, които да изпълнят задължението на съда да 

прикани  
 страните към спогодба;  

 - към медиатори; 
 2.2.2. обучените съдии могат да изпълняват задължението на съда да  

 приканват страните към спогодба по дела, разглеждани от техни колеги и 
препратени им от тях. В този случай съдиите, към които са препратени делата, не 
извършват каквито и да е процесуални действия по препратените им дела.  

 2.3. СРС оповестява на интернет страницата си имената на обучените 
съдии по т. 2.2.2.   

 
 
 3.  КОМИСИЯ И ПОДКОМИСИИ НА ЦЕНТЪРА ЗА СПОГОДБИ И 

МЕДИАЦИЯ 
 
 3.1. Избор и състав 

 3.1.1. Комисията се състои от съдии към съда и медиатори от 
списъка на  

 Центъра за спогодби и медиация, изразили желание да участват в нея в отговор 
на отправена от съда покана 

 3.1.2. Комисията избира Председател и заместници, които имат  
 организационни функции. 

 
 3.2. Срок 

 3.2.1. Mандатът на комисията в състава по т. 3.1.2. е една година.  
 3.2.2. При отсъствие от три поредни заседания без уважителни 

причини,  
 отсъстващият член отпада от Комисията, независимо от изпращането на 
становище по дневния ред по електронен път съгласно т.3.5. Член на Комисията може 
да се оттегли и по свое желание, заявено писмено пред Комисията.  

 
 3.3. Отговорност на членовете 

 Членовете на Комисията отговарят пред административните 
ръководители на  

 СРС и СГС за своята обективност, прозрачност на работа и професионална 
преценка в качеството си на членове на Комисията. 

 
 3.4. Свикване и заседания 

 3.4.1. Заседанията на комисията се провеждат по правило веднъж 
месечно в  

 предварително определен ден и час или по решение на Комисията. Комисията 
може да се свиква извънредно от председателя или заместник-председателите, 
включително по предложение на поне 3 от членовете й, най-малко 1 седмица преди 
датата на провеждане, с обявен дневен ред, дата и място, по електронна поща.  

 3.4.2. По правило дневният ред за всяко следващо заседание се 
определя в  



                                                                                                                                                         
 края на предходното. Председателят или заместник-председателите изпращат 
напомнително писмо с дневния ред, включително и ново възникнали въпроси до 1 
седмица преди датата на предстоящото заседание. 

 
 3.5. Кворум и решения 

 3.5.1. Решенията на Комисията се вземат с мнозинство от 2/3 от  
 присъстващите на заседанието членове.  

 3.5.2. Заседанията са редовни, ако на тях присъстват повече от 
половината  

 членове. При липса на кворум в уговорения час се изчаква 15 минути, след 
което заседанието се провежда като редовно, независимо от броя на явилите си 
членове. Във формирането на кворума – при условията на т.3.1. от тези правила, 
участват и гласовете на членовете, които отсъстват, но са изпратили становище по 
дневния ред по електронен път поне един ден преди заседанието. За решенията на 
Комисията се водят протоколи. 

 
 3.6. Подкомисии 

 3.6.1. Комисията организира подкомисии от членовете си за 
основните  

 области от дейността си, основно в направленията: организация на работата на 
Центъра за спогодби, повишаване информираността на съдиите и обществеността за 
работата на Центъра и увеличаване на броя на препращанията, подържане на висок 
стандарт на провежданите медиации, реализиране на подпрограми (например, по 
семейни дела). Броят и функциите на съответните подкомисии се определят от 
Комисията преди началото на всеки мандат. 

 3.6.2. В подкомисиите могат да бъдат привличани и външни 
експерти.  

 3.6.3. Подкомисиите представят предложенията си пред 
Комисията, която  

 взема решенията по тях. Предложенията на подкомисиите се изпращат до 
всички членове на Комисията поне 1 седмица преди следващото заседание на 
Комисията. 

 3.6.4. (Нова – приета на заседание на комисията на 03.04.2012 г.) 
Всеки член 

 на комисията следва да се включи в работа на поне една подкомисия. Членът 
отпада от комисията при три безпричинни отсъствия от заседания на подкомисия, в 
която членът на комисията участва, но само ако той не е участвал през периода на 
безпричинните отсъствия в работата на подкомисията чрез писмени становища или по 
друг начин. 

 3.6.5. (Нова - приета на заседание на комисията на 06.03.2012 г.)  
 Председателите на подкомисиите изготвят протоколите си от заседанията на 
съответната подкомисия в едноседмичен срок от заседанието на подкомисията. След 
това те изпращат протокола до всички членове на комисията. Членовете на комисията 
могат да дават писмените си становища по решенията на подкомисиите до осем дни 
преди заседанието на комисията на координатора на Центъра. Координаторът на 
Центъра изпраща до всички членове на комисията дневния ред, заедно с всички 
постъпили становища. 

 
 3.7. Одобряване и оповестяване на решенията 

 Комисията представя протоколите от заседанията си на 
Председателя на  

 Съда. Решенията по стратегическите въпроси се одобряват от Председателя на 
Съда. Комисията оповестява решенията си по подходящ начин след представянето 
им, респективно одобряването им, от Председателя на Съда.  



                                                                                                                                                         
 
 3.8. Документация на Комисията 

 Документацията на Комисията се съхранява от съдебния 
координатор по  

 Програмата. 
 
 3.9. Правомощия на Комисията 

 Комисията отговаря за развитието на Програма Спогодби към 
Софийски  

 Районен съд, като в частност работи за: 
 3.9.1. увеличаване на броя на препращанията и медиациите в 

Центъра за  
 спогодби, чрез: 

 а. подобряване на информираността на съдиите, адвокатите, 
гражданите и  

 институционалните клиенти на съда, за медиацията и услугите на Центъра за 
спогодби,  

 б. подобряване на сътрудничеството между медиатори, съдии и 
съдебна  

 администрация с цел развитие на програма Спогодби,  
 в. поддържането на високо качество на услугата медиация и  

 административното обслужване на гражданите във връзка с медиацията. 
 3.9.2. постигане на горепосочените цели, Комисията упражнява 

следните  
 основни правомощия, решенията по които подлежат на одобрение от 
Председателя на Съда: 

 а. изменя и допълва Правилата за Програма Спогодби; 
 б. подготвя полу/годишна програма с приоритети и задачи за дейността  

 на Центъра; 
 в. подготвя финансови параметри за дейността на Центъра; 
 г. приема критерии за избор на медиатори, избира и освобождава  

 медиатори; 
 д. приема правила за професионално и етично провеждане на  

 медиация и разпределяне на случаи и контролира спазването им чрез приетите 
в правилата мерки; 

 е. приема протокол за унифицирано администриране и 
консултиране на  

 случаи; 
 ж. изготвя вътрешни актове и формуляри на Центъра;  
 з. създава подкомисии за изпълнение на дейностите, които могат да се  

 състоят, както от съдии, медиатори и съдебни служители, така и от адвокати, 
представители на институционални клиенти и партньори. Подкомисиите представят на 
Комисията проект за изпълнението на възложената им задача и я изпълняват при 
одобрените условия и срокове; 

 и. организира информационни срещи и семинари със съдии, 
съдии,  

 медиатори и съдебни служители или други заинтересувани лица, с цел 
повишаване на информираността за медиацията и препращането; 

 к. изготвя и разпространява информация за Центъра за спогодби 
чрез  

 информационни материали, бюлетин и други; 
 л. провежда срещи с институционални партньори с цел 

увеличаване на  
 броя и качеството на медиациите; 



                                                                                                                                                         
 м. ръководи цялостното администриране на Центъра, дава 

указания,  
 оказва подкрепа на съдебния координатор и приема ежемесечни отчети от него. 

 
 
 4.  ИЗБОР НА МЕДИАТОРИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА 

МЕДИАТОР. 
 
 4.1. Роля и задължения на медиаторите.  

 4.1.1. Медиаторите предоставят безвъзмездно услугите си за 
провеждане на  

 медиации в рамките и съгласно условията на Програмата.  
 4.1.2. Медиаторите се избират за срок от една година. При 

положително  
 становище на Анализиращия екип по т. 10.6 медиаторът продължава дейността 
си в Програмата за срока по предходното изречение.  

 4.1.3. Медиаторите са длъжни: 
 - да спазват изискванията на закона и настоящите Правила във 

връзка с  
 провеждането на медиации по Програмата и  

 - да са на разположение за провеждане на медиации съгласно 
Графика,  

 установен в настоящите Правила. 
 
 4.2. Избор на медиатори. 

 Изборът на медиаторите се осъществява съобразно следните 
правила: 

 4.2.1. Изборен екип. 
 Изборът на медиатори към Център за спогодби и медиация към 

СРС и СГС  
 (ЦСМ) се извършва от Изборен екип в състав: 2-ма съдии, 2-ма медиатори и 
Председателя на Комисията. Изборът се извършва в съответствие с принципите на 
обективност и професионализъм при преценката, равнопоставеност и прозрачност.  

 4.2.2. Изисквания към медиаторите, които желаят да участват в 
Програмата.  

 Медиаторите, желаещи да участват в Програмата, следва да: 
 а) са вписани в Единния регистър на медиаторите към 

Министъра на  
 правосъдието; 

 б) имат професионален опит в областта на разрешаването на  
 конфликти;  

 в) притежават следните качества и умения:  
 - комуникативност;  
 - самоконтрол;  
 - търпеливост; 
 - спокойствие и умение да изслушват;  
 - последователност;  
 - разумност и умереност;  
 - умение да откриват интересите на страните и да ги отделят от  

 проблемите;  
 - креативност;  
 - умение да вдъхват доверие у страните;  
 - умение да насърчават и помагат на страните да направят  

 собствен избор и да вземат самостоятелни решения;  



                                                                                                                                                         
 - възможност да възприемат и анализират обратна връзка  

 относно тяхната работа. 
 4.2.3. Необходими документи за кандидатстване. 
 • мотивационно писмо (в него кандидатът следва да опише 

защо и как  
 желае да участва в Програмата, колко дълго може да участва в Програмата, 
колко часа на месец може да отдели за участието си в Програмата);  

 • копие от удостоверението, че медиаторът е вписан в 
Регистъра на  

 медиаторите към Министерство на правосъдието; 
 • копие от всички сертификати и дипломи, удостоверяващи  

 преминаването на обучение по медиация, преговори, разрешаване на 
конфликти или комуникация; 

 • автобиография по образец; 
 • становище от организацията, в която е обучен 

конкретният медиатор,  
 а при възможност – и от друго лице, посочено за контакт;  

 • актуална дигитална снимка (паспортен формат) и кратка  
 автобиография по образец. 

 4.2.4. Процедура за избор.  
 4.2.4.1. Подборът на медиаторите се извършва от 

Изборния екип.  
 4.2.4.2.  Всички кандидати за медиатори преминават през 

интервю.  
 Интервютата се провеждат в сградата на ЦСМ, в определен от Комисията ден 
и час.  

 4.2.4.3. Изборният екип уведомява всички кандидати дали 
са били  

 одобрени за включването им в Списъка. Това става в срок до един месец след 
крайната дата за провеждане на интервюто. Уведомяването може да се извърши по 
всякакъв начин за комуникация. 

 4.2.5. Списък на медиаторите. 
 4.2.5.1. След като извърши подбора, Изборният екип 

включва  
 одобрените кандидати в Списъка на медиаторите към ЦСМ. Този списък се 
публикува на интернет страницата на съда.  

 4.2.5.2 В списъка срещу името на всеки медиатор се 
вписва следната  

 информация: 
 • професия;  
 • професионален опит, както като медиатор, така и в 

упражняването  
 на други професии;  

 • области, в които е провеждал медиации;  
 • образование;  
 • къде, кога и от кого е бил обучаван за медиатор;  
 • периода, за който е поел ангажимент за медиатор. 

 
 4.3. Правила за работа на новите медиатори.  

 4.3.1. Новите медиатори преминават въвеждащо обучение в 
Правилата и  

 стандартите за работа на ЦСМ, организирано от ЦСМ. 
 4.3.2. След приема на медиаторите в програмата и след 

преминаването на  



                                                                                                                                                         
 въвеждащото обучение, те задължително участват в 3 комедиации с 
медиатор, посочен от Анализиращия екип (съгласно Правила за анализ на дейността 
на медиаторите при ЦСМ и действия при получена обратна връзка). 

 4.3.3. Комедиаторите по 4.3.2. дават обратна връзка на 
медиатора и на  

 Анализиращия екип като попълват формуляр (Приложение 1: OD-11-01-
06.2012)  

 4.3.4. Ако участието в комедиациите не задоволява изискванията 
на ЦСМ, и  

 обратната връзка е негативна, Анализиращият екип определя и прилага 
индивидуални мерки.  

 4.3.5. С единодушно решение Комисията има право да кани 
персонално и да  

 включва в списъка на медиаторите - уважавани професионалисти - 
пенсионирани съдии, преподаватели по право и други общественици, които желаят 
да участват в Програмата.  

 
 
 5.   СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА МЕДИАТОР В 

ПРОГРАМАТА  
 
 5.1. Участието на медиаторите в Програмата може да бъде спряно или 

прекратено. 
 
 5.2. Прекратяване на членството може да стане: 
 -  по желание на медиатора, изразено в писмена молба до Комисията във 

всеки момент; 
 - при отстраняването на медиатора от Комисията съгласно раздел 

десети от настоящите Правила;  
 -   при изтичане на срока, за който е избран.  
 
 5.3. Спирането на участието на медиатор в Програмата може да стане 

по желание на медиатора, изразено в писмена молба  до Комисията подадена чрез 
Координатора на Програмата. В молбата се посочват причините, поради които 
медиаторът желае да спре участието си, както и периодът на спирането. 

 5.3.1. Спирането на участието в Програмата с продължителност 
до една  

 година започва от датата, посочена в молбата, след докладването на заседание 
на Комисията при спазване на изискването на 5.4. 

 5.3.2. Спирането на участието на медиатор в Програмата за 
период повече от  

 1 година или в случаите, при които правото по т. 5.3.1. вече е било упражнено, 
се допуска по изключение с решение на Комисията. Молбата на медиатора се 
предоставя от Координатора на Програмата на Анализиращия екип за изразяване на 
становище по нея. Решението на  Комисията се взема след обсъждане на 
становището на Анализиращия екип и молбата на медиатора, в която са изложени 
конкретните основания, налагащи по-продължителен период на спирането на 
участието в Програмата. 

 5.3.3. Преди да прекрати участието си в Програмата, медиаторът 
приключва  

 работата си по препратените му дела, по които е провел среща. Когато 
прекратяването на участието в Програмата на медиатора  е поради отстраняването му 
от Комисията, той може да приключи работата си по препратените му дела, по които е 



                                                                                                                                                         
провел среща, само ако страните изразят съгласието си за това. В противен случай 
той се замества от друг медиатор или от обучен съдия.  

 
 
 6. ГРАФИК 
 
 6.1. Работно време на ЦСМ е всеки делничен ден от 9.00 часа до 17.00 
часа, 

 съобразно пропускателния режим и работното време на функциониращите 
служби на СРС в сградата на бул."Патриарх Евтимий" 2. В работните дни на ЦСМ се 
провеждат сесиите по насрочени медиации и се предоставят консултации на 
гражданите. 

 6.1.1.  Насрочени медиации се провеждат всеки работен ден от 
9.00 часа до  

 17.00 часа  
 6.1.2. Консултации се провеждат всеки работен вторник и 

четвъртък от 10.00  
 часа до 15.00 часа. 

 6.1.3.Работното време се указва с информационна табела в 
сградата, където  

 се помещава ЦСМ, както и на интернет страницата на СРС с указание за 
часовете за медиации и консултации. 

   
 6.3. Дежурства на медиаторите 

 6.3.1. Дейността на ЦСМ се обезпечава с дежурства на 
медиаторите, вписани  

 в листата на медиаторите към ЦСМ. 
 6.3.2.По време на дежурствата медиаторът може да провежда 

медиации и да  
 предоставя консултации. Всяка от тези дейности се заявява в календарите със 
съответните  индекси за тях:  

 - за провеждане на медиация – М; 
 - за консултация – К+М  
 6.3.3. Всеки медиатор е длъжен да заяви минимум:  
 - ½  ден и максимум 2х ½  ден  /за провеждане на медиаци- М/ всеки 

месец,  
 като за целта се попълва календарите за дежурства, поддържани от 
координатора на ЦСМ. 

 - ½  ден и максимум 2х ½  ден  консултация/дежурство К+М/  по 
време на  

 текущият работен сезон на ЦСМ,   като  за  целта  се  попълват  календарите 
координатора на Центъра.    

 6.3.4.Календарите за дежурства в ЦСМ са два: 
 - календар за дежурствата в сградата на СРС на бул.”Патриарх 

Евтимий” 2,  
 ет.2, ст.7; 

 - календар за дежурствата в сградата на СРС на бул.” Съборна 
N9, ІІІ ГО –  

 Брачна колегия СРС / участието в него е по желание на медиатора/ 
 6.3.5. Максималната продължителност на едно дежурство  е: 
 - 5 (пет) астрономически часа за предоставянето на консултации в 

сградата на  
 бул.”Патриарх Евтимий”2, ет.2, ст.7; 

 - 2 (два) астрономически часа за  дежурствата в сградата на СРС 



                                                                                                                                                         
на ул.”  

 Съборна N9, ІІІ ГО – Брачна колегия СРС; 
 6.3.6. Дежурствата се провеждат при спазване на следният 

график: 
 6.3.6.1. За дежурствата /М/ в сградата на СРС на 

бул.”Патриарх  
 Евтимий”2, ет.2, ст.7 -  всеки работен ден, както следва: 

 - І-во дежурство: от 10.00 часа до 13.00 часа;  
 - ІІ-ро дежурство: от 13.00 часа до 17.00 часа; 
 6.3.6.2. За дежурствата /К+М/ в сградата на СРС на 

бул.”Патриарх  
 Евтимий”2, ет.2, ст.7: 

 - Дежурство: от 10.00 до 15.00 часа за дните за консултации 
/Вторник,  

 Четвъртък/ на гражданите;  
 6.3.6.3. За дежурствата в сградата на СРС на Съборна N9, 

ІІІ ГО –  
 Брачна колегия СРС: 

 - І-во дежурство: от 10.00 часа до 12.00 часа;  
 - ІІ-ро дежурство: от 13.00 часа до 15.00 часа. 

 6.3.7. Всяка година Комисията на ЦСМ определя срок, в който 
медиаторите  

 трябва да заявят дежурствата за двата графика, като се съобразят със 
задължителния минимум и след това свободните дати за дежурства се попълват от 
желаещите.    

 6.3.8. Медиаторите, заявили предпочитание за провеждане на 
медиации по  

 дела на Брачна колегия СРС, са длъжни да обезпечат изцяло графика за 
дежурствата за Брачна колегия СРС. Те могат да разпределят дежурствата си по едно 
за всеки от календарите или и двете дежурства да заявяват в календара за Брачна 
колегия на СРС.    

 6.3.9. Медиатор, заявил дежурство с индекс М, може /по желание/ 
да  

 предоставя едновременно и консултация, но в различни от обявените за 
консултация дни. Медиатор, заявил дежурство с индекс К, може да провежда 
едновременно и медиация.   
 6.7. Датата на провеждането на медиация (вкл. срещи на страните с медиотара)  
съвпада с датата на заявеното от него дежурство. При обективна невъзможност 
медиаторът е длъжен да уведоми за това съответния координатор и дежурния 
медиатор на съответната дата, като последният се освобождава или намалява 
времетраенето на своето дежурство.     

 6.3.10. Медиатор, който по уважителни причини не може да 
осъществи  

 заявеното си дежурство, е длъжен да уведоми за това координатора и всички 
останали медиатори. Дежурството се поема от изявилият пръв желание медиатор, 
чрез координатора на ЦСМ, който го съобщава на всички останали.  

 6.3.11.За всяко проведено дежурство медиаторът попълва 
формуляр 

 (Приложение 1: OD-12-01-06.2012) и го предава на координатора, чрез имейл. 
 
 
 7.  ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕПРАЩАНЕ 
 
 7.1.  Общи правила за препращане 



                                                                                                                                                         
 7.1.1. Съдията може да прецени дали разглежданото от него дело 

е   
 подходящо за препращане от постъпване на исковата молба до приключване на 
устните състезания.  

 7.1.2. Страните избират медиатор от Списъка на медиаторите към 
ЦСМ или  

 обучен съдия. Съдията по делото не участва в избора им.  
 7.1.3. Страните могат да избират времето, когато да бъде 

проведена срещата  
 с медиатора или обучения съдия (срещата), съобразно обявения график. 
Срещата трябва да се проведе до следващото съдебно заседание. 

 7.1.4. Съдията уведомява страните, че отказът на страните от 
участие в  

 срещата или приключването й без споразумение не влияе върху изхода на 
съдебното производство. 

 7.1.5. Участието на страните в срещата не възпрепятства и 
дезинтересира  

 страните от извършването на процесуални действия по висящото производство, 
включително събирането на доказателствени средства. 

 
 7.2 Етапи на препращането 

 7.2.1. Когато при запознаването си с исковата молба и писмения 
отговор  

 съдията установи, че делото е подходящо за препращане, той уведомява 
страните за възможността да използват медиационните техники по Програмата или 
извън нея (чрез използването на медиатор извън Програмата). Съдията може да 
изпрати на страните информация за Програмата по образец. Съдията може да изпрати 
на страните и информация за медиационните центрове в гр. София. 

 7.2.2. Когато страните решат да използват Програмата преди 
първото съдебно  

 заседание, те следва  да се обърнат към съдебния координатор към 
Програмата (съдебния координатор) за съдействие за насрочването и провеждането 
на среща с медиатор или обучен съдия. 

 7.2.3. Когато съдията установи в първото по делото заседание или 
в  

 последващо заседание, че делото е подходящо за разрешаване чрез 
използване на медиационните техники, той може да разясни накратко на страните 
какво е медиация, след което да ги попита дали желаят спорът им да бъде разрешен 
чрез използване на медиационните техники.  

 7.2.4. Когато в съдебно заседание всички страни по делото 
изразят желание  

 да направят опит спорът им да бъде разрешен чрез използване на 
медиационните техники, съдията ги запознава с възможните дати за провеждане на 
срещата и имената на обучените съдии и медиаторите -. за това съдията използва 
Графика. 

 7.2.5. Когато страните и съдията уточнят кога да се проведе 
срещата и кой  

 медиатор или обучен съдия ще ги подпомага при постигането на спогодба, 
страните попълват и предават на съдията формуляр (Приложение 1: OD-01-02-
04.2013). Съдията или секретаря на състава предава формуляра на съдебния 
координатор, който въвежда информацията от него в Графика и съхранява 
формуляра, ако съдията или неговия съдебен секретар не го е направил. 

 7.2.6. Добросъвестността изисква страните да уведомят съдебния  
 координатор поне един ден предварително, ако не могат да се явят на срещата 



                                                                                                                                                         
с обучения съдия или медиатора.. Съдебният координатор уведомява за това 
съответния обучен съдия или медиатор,  както и другата страна. Когато страната не се 
яви за среща без преди това да е уведомила съдебния координатор или медиатора, 
съответно обучения съдия, за невъзможността си да се яви, тя не би могла по-късно 
да се възползва от Програмата по същото дело. 

 
 7.3. Място на срещата за разрешаване на спора с медиация 

  7.3.1. Срещите се провеждат в някоя от сградите, използвани от СРС, 
или на друго място, посочено от председателя на СРС. 
  7.3.2. Съдията уведомява страните за мястото, на което ще се проведе 
срещата с обучения съдия или медиатора в съдебното заседание, в което са решили 
да използват медиационните техники за разрешаването на спора им.  
  7.3.3. Съобщение за мястото на срещата се поставя и на 
информационното табло на съда.  
  7.3.4. При промяна на мястото на срещата, съдебният координатор 
уведомява страните своевременно. 
  7.3.5. Страните, които преди първото открито съдебно заседание са 
избрали да ползват Програмата, се уведомяват за мястото на срещата от съдебния 
координатор. 

 
 7.4. Съдействие от съдебния координатор 

 7.4.1. За всички въпроси, свързани с провеждането на срещите с 
обучените  

 съдии и медиаторите-, страните се обръщат към съдебния координатор. 
Служебният телефонен номер и електронен адрес на съдебния координатор се 
предоставят на страните от съдията с информационната бланка, изпращана преди 
първото открито съдебно заседание по делото или в съдебното заседание, когато те 
изберат да използват медиационните техники за разрешаването на спора им. 

 
 7.4.2. Съдебният координатор всекидневно проверява Графика и 

уведомява  
 медиатора или обучения съдия за препратено към него дело най-малко един 
ден по-рано. 

 
 
 8.  ПРОЦЕДУРА ПО МЕДИАЦИЯ 
 8.1. Срещи на медиаторите/обучения съдия със страните. 

    Срещите на медиатора/ обучения съдия със страните се провеждат 
съобразно  

 приетите Стандарти за провеждане на процедурата по медиация (Приложение 
2) 

 8.2. След приключване на срещата 
медиаторът или обученият съдия попълва формуляр (Приложение 1: OD-05-02-
10.2012)) и предоставя на страните да попълнят формуляр за обратна връзка от 
страните ((Приложение 1: OD-06-01-06.2012). При последващо провеждане на сесии 
медиаторът поканва страните да попълнят формуляра по предходното изречение, ако 
по тяхна преценка биха желали да споделят нова и/или допълнителна информация, 
неотразена в предходно попълнения формуляр. 

 8.3. Медиаторът/обученият съдия предава попълнените формуляри на 
хартиен/ електронен носител на съдебния координатор. Съдебният координатор 
запазва и подрежда формулярите по хронологичен ред, както на хартиен, така и на 
електронен носител.  

 8.4. Съдебният координатор уведомява съдията, препратил делото, за 
резултата от срещата и изпраща формуляр (Приложение 1: OD-07-01-06.2012), 



                                                                                                                                                         
изготвен от медиатора/обучения съдия, провел срещата и напомня на съдията 
възможността да попълни формуляр (Приложение 1: OD-08-01-06.2012) 

 8.5. Когато на първата среща не се стигне до разрешаване на спора, но 
медиаторът или обученият съдия е преценил, че чрез последваща среща/и със 
страните спорът би могъл да бъде разрешен, той може да предложи на страните 
последваща среща. Ако страните се съгласят, се определя дата за последваща среща. 
Медиаторът или обученият съдия уведомява страните за мястото на последващата 
среща веднага или след като съгласува това със съдебния координатор. 

 8.6. Последващата среща е преди датата на второто по делото открито 
съдебно заседание. Тя може да е и след второто по делото открито съдебно 
заседание, само ако: 

 - страните изрично изразят желанието си за това пред съдията, пред 
който делото е висящо; 

 -медиаторът или обученият съдия уведоми съдията чрез съдебния 
координатор, че последваща среща е необходима; 

 - съдията, разглеждащ делото, прецени, че производството по делото 
няма да бъде неразумно забавено поради тази среща. 

 8.7. За резултата от последващата/ите среща/и медиаторът или 
обученият съдия попълва формуляра  (Приложение 1: OD-05-02-10.2012)) и го 
предава на хартиен и електронен носител на съдебния координатор. Съдебният 
координатор прилага този/тези формуляр/и по номера на делото към формуляра, 
изготвен за първата среща.  

 
 
 9.  НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ ПРОГРАМАТА  
 9.1. Наблюдението върху Програмата се осъществява от Комисията. Въз 

основа на наблюденията си върху дейностите и резултатите от Програмата, Комисията 
може да предлага на съдиите и на медиаторите, участващи в Програмата, определени 
действия за подобряване на работата на Програмата. 

 9.2. Комисията осъществява наблюдението, като обобщава данните, 
събирани чрез формуляра, попълван от Координатора  (Приложение 1: OD-09-01-
06.2012)) и Графика. За да направи това, Комисията може да използва и съдебния 
статистик, като предварително му зададе критериите за обобщаване на 
информацията. 

 9.3. Комисията може допълнително да събира информация за дейността 
на Програмата чрез анкети сред съдиите, участващи в програмата, медиаторите и 
страните. Анкетите не събират информация, чието изнасяне би нарушило тайната на 
срещата между медиатора или обучения съдия и страните.  

 9.4. Въз основа на обобщената информация Комисията изготвя доклад с 
предложения. Такъв доклад се изготвя два пъти в годината. Първият доклад е  за 
периода септември-януари на всяка година. Вторият доклад е за периода  февруари-
юли на всяка година. 

 9.5. Комисията сама определя колко често да заседава, както и кой от 
нейните членове да изготви доклада с предложенията. Комисията сама определя и 
съдържанието на доклада, но той задължително включва: 

 - броя и вида на препратените дела; 
 - броя и вида на разрешените чрез Програмата спорове; 
 - броя на проведените срещи. 
 
 9.6. След изготвянето на всеки доклад, на обща среща Комисията 

запознава съдиите, участващи в Програмата, с доклада, като поканва и медиаторите-. 
 9.7. След oбщата среща Комисията публикува доклада на страницата на 

съда, като взема предвид евентуалните предложения, направени на нея. 
 



                                                                                                                                                         
 
 10.  ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОГРАМАТА 
 10.1. Комисията осъществява цялостно наблюдение на Програмата, като 

следи за спазването на Закона за медиацията и Процедурните и етичните правила за 
поведение на медиатора  в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.  

 10.2. Дейността на медиаторите се анализира съобразно приетите 
Правила за анализ на дейността на медиаторите при Центъра за спогодби и медиация 
при СРС и  СГС и действия при получена обратна връзка 

 
 10.3. Цел на правилата 

 10.3.1. Целта на настоящите правила е да уредят процедурата за 
анализ на  

 дейността на медиаторите при Центъра за спогодби и медиация /ЦСМ/ при СРС 
и СГС  и действията при получена обратна връзка,  в съответствие с: 

 10.3.1.1. целта на Програма Спогодби към СРС и СГС 
(Програмата) да  

 предостави на страните по съдебните дела възможност да разрешат 
доброволно спора си с помощта на медиационните техники; 

 10.3.1.2.целта на Комисията към ЦСМ /Комисията/ да 
поддържа високи  

 стандарти на работа и да разширява използването на медиация за постигането 
на все повече споразумения по висящи дела; 

 10.3.1.3.общата цел на медиаторите да предоставят 
качествени услуги  

 чрез  въвеждането на единни критерии и стандарти за провеждане на медиация 
и да се развиват в работата си. 
 

 10.4. Обхват на действие 
 10.4.1. Тези правила се прилагат за дейността на всички 

медиатори при ЦСМ,  
 както следва: 

 10.4.1.1. При текущ анализ на дейността и предприемане на 
действия  

 при получена обратна връзка по повод на проведена процедура по медиация и 
даване на дежурства, в случаите, когато е: 

 10.4.1.2. Получена обратна връзка за медиатора от: 
 а) съда - (Приложение 1: OD-08-01-06.2012); 
 б) страна/страните и/или техните адвокати - (Приложение 

1: OD-06-01- 
 06.2012);; 

 в) комедиатор - (Приложение 1: OD-11-01-06.2012);; 
 г) координатора на Програмата -(Приложение 1: OD-09-01-

06.2012); . 
 10.4.1.3. Подадено оплакване/жалба за медиатора. 
 10.4.1.4. При годишен анализ на дейноста, провеждан в 

края на всеки  
 втори сезон, чрез посочените по-долу  инструменти и процедура. 

 
 10.5. Критерии 

 10.5.1. Критериите за анализ на дейността се основават на 
приетите 

 „Стандарти за качество на провежданата медиация”, „Стандарти за провеждане 
на процедурата по медиация”, дефиницията на понятието „успешна медиация“ и са, 
както следва: 



                                                                                                                                                         
 - познаване и прилагане на утвърдените стандарти за качествена 

медиация  
 относно: 

 - принципи; 
 - процес; 
 - разрешаване на спорните въпроси; 
 - комуникация. 
 - спазване на утвърдените правила за провеждане на 

медиационна среща  
 относно отделните етапи на медиацията, тяхното минимално съдържание и 
цели. 

 - съдействие на страните за провеждане на "успешна медиация" 
според  

 утвърдената дефиниция. 
 10.5.2. За нуждите на годишния анализ на дейността се отчита и 

участието на  
 медиатора в работата на ЦСМ (даване на дежурства, участие в организирани 
семинари за продължаваща квалификация, в текущите срещи на медиаторите) и др. 

 
 10.6. Орган за прилагане на правилата и правомощия 

 10.6.1. Тези правила се прилагат от Анализиращ екип към ЦСМ. 
 10.6.2. Анализиращият екип се състои от 5 члена - двама 

медиатори, двама  
 съдии, преминали обучение по медиация и координатора на Програмата. 

 10.6.3 Координаторът на Програмата е член по право. Другите 
членове се  

 избират от Комисията за срок от една година. Комисията определя 
Председателя на Анализиращия екип. 

 10.6.4. Всички решения на Анализиращия екип се вземат с 
мнозинство. 

 10.6.5. Правомощия на Анализиращия екип: 
 а/ Участва в процедурите по текущо и годишно анализиране на 

дейността. 
 б/ Определя индивидуални мерки при текущия анализ и предлага 

на  
 Комисията да приеме индивидуални мерки при годишния анализ. 

 в/ Организира и контролира прилагането на определените 
индивидуални  

 мерки. 
 г/ Участва в регулярните срещи на медиаторите, като излиза с 

предложения за  
 подобряване на работата на база на информацията, събрана в резултат на 
получените  обратни връзки или жалби/оплаквания, споделя добри практики. 

 д/ В края на всеки сезон предоставя на Комисията обобщена 
справка за  

 получените обратни връзки или жалби/оплаквания, предприетите по тях 
действия и дава отчет за дейността си. 

 
 10.7. Процедура при текущия анализ на дейността 

 10.7.1. Анализиращият екип разглежда и решава всички случаи на 
получена  

 обратна връзка или подадена жалба/оплакване за медиатор, участник в 
Програмата. 

 10.7.2. Анализиращият екип извършва проучването, чрез:  



                                                                                                                                                         
 - даване на становище от анализирания медиатор  по формуляр 

(по образец  
 на Харвард) или устно. 

 - разговор с лицето, подало обратната връзка. 
 - разговор с другите участници в конкретната медиация. 
 - събиране на информация от други източници за цялостната 

работа на  
 медиатора. 

 10.7.3. Проучването се извършва в едномесечен срок от 
получаването на  

 негативната обратна връзка или жалбата/оплакването. 
 10.7.4. Колко и кои действия ще бъдат предприети по чл. 8 е по 

преценка на  
 Аналиращия екип и с оглед особеностите на всеки конкретен случай. На 
резултатите от предприетите действия по чл. 8 не се задава предварително 
относителна тежест. 

 10.7.5. След завършването на проучването, Анализиращият екип 
прави анализ  

 на случая и определя индивидуални мерки.  
 10.7.6. Определянето на индивидуалните мерки се прави след 

комплексна  
 оценка на резултатите от всички предприети действия по чл. 8. в двуседмичен 
срок след получаването на резултатите от проучването.  

 10.7.7. Определените индивидуални мерки се съобщават от 
Председателя на  

 Анализиращия екип на: 
 - медиатора;  
 -лицето/лицата подали негативната обратна връзка или жалбата/ 

оплакването. 
 10.7.8. Медиаторът може да подаде възражение срещу решението 

на  
 Анализиращия екип пред Комисията в двуседмичен срок от съобщаването. 
Решението на Комисията е окончателно.  

 10.7.9. За нуждите на текущия анализ:   
 а/ Редовните заседания на Анализиращия екип се провеждат 1 

път месечно. 
 б/ Извънредните заседания на Анализиращия екип се свикват от  

 Председателя в едноседмичен срок от получаването на негативна обратна 
връзка или жалба/оплакване. 

 
 10.8. Инструменти за събиране на информация при годишния анализ 

на дейността 
 10.8.1. Оценка  на участието в работата на ЦСМ (даване на 

дежурства,  
 участие в организирани семинари за продължаваща квалификация, в текущите 
срещи на медиаторите, оформяне и своевременно предаване на надлежните 
документи, заложени в правилата на Програмата във връзка с проведена 
медиация/дежурство), подадена автобиография, съобразно взетото решение на 
Комисия и др. Информацията ще бъде събирана чрез: 

 - обратна връзка от анализираният медиатор 
 - координатора на Програмата. 
 10.8.2. Попълване на формуляр за обратна връзка от страни в 

проведени  



                                                                                                                                                         
 медиации (заварения – за вече попълнени формуляри и изработения нов – за 
медиациите, за които няма попълнени формуляри), изпращане на покана по мейл за 
обратна връзка от страни, участвали в проведени медиации. Информацията ще бъде 
събирана чрез изпращане на имейли до страни, адвокати, юрисконсулти, участвали в 
медиациите. Имейлите ще бъдат изпратени от: 

 - координатора на Програмата; 
 - дежурни медиатори от ПСК; 
 - от Комисията. 
 10.8.3. Събиране на обратна връзка чрез формуляр от съдии, 

препратили към  
 медиации. 

  10.8.4. Обратна връзка, получена чрез разгласяване на провежданото 
текущо атестиране на сайта на СРС (обратната връзка ще бъде взета предвид само 
ако не е анонимна). 

  10.8.5. Обратна връзка от медиатора, включена във формуляра за 
проведената медиация. 

 
 10.9. Процедура при годишния анализ на дейността 
  10.9.1. Събирането и обработката на информацията по чл. 14 трябва се 

извършва  до 15 юли всяка година /до приключването на втория сезон/  от членовете 
на Подкомисия “Стандарти и качество” /ПСК/. Съобразно броя участници в екипа се 
взема решение кой участник при събирането на информация за колко медиатори ще е 
докладчик. 

  10.9.2. Определянето кой участник в екипа за кой медиатор ще събира 
информация става чрез изтегляне на жребий. Всеки оценяващ член на екипа дължи да 
огласи евентуалната си пристрастност към оценявания медиатор, съответно да 
повтори процедурата по теглене на жребий. Окончателното становище на екипа се 
взема с мнозинство. 

  10.9.3. След изтичането на посочения в чл.15 срок докладчикът-член на 
ПСК, представя на анализирания медиатор събраната информация за писмено 
становище в 3-дневен срок от получаването й. След депозиране на становището на 
медиатора докладчикът предоставя на Анализиращия екип обобщената информация.  

  10.9.4. Анализиращият екип разглежда събраната информация и 
становището на анализирания медиатор и представя пред Комисията оценка за 
дейността му заедно с препоръки за прилагането на индивидуални мерки в 
двуседмичен след изтичане на срока по чл. 15.2. 

  10.9.5. Окончателното решение за прилагане на индивидуални мерки за 
подобряване на работата на медиатора се взема от Комисията с мнозинство 2/3.  

  10.9.6. Резултатите се съобщават на медиатора от Председателя на 
анализиращия екип и/или Председателя на комисията.  

 
 10.10. Индивидуални мерки 

 10.10.1. С оглед резултатите от текущия или годишния анализ на 
дейността,  

 могат да бъдат определени и приложени следните индивидуални мерки: 
 10.10.2.Провеждане на 3 комедиации с медиатор, определен от  

 Комисията/Анализиращия екип. 
 10.10.3. Задължително участие в месечните срещи на 

медиаторите  
 (практикуми, на които медиаторите обсъждат случаите, по които работят), вкл. 
като лектор по определени въпроси.    

 10.10.4. Задължение за участие в организирани от ЦСМ: 
симулации,  

 допълнителни квалификационни курсове или в семинари.  



                                                                                                                                                         
 10.10.5 Предупреждение за прекратяване на работа на медиатора 

в ЦСМ, с  
 уговаряне на изпитателен срок.  

 10.10.6. Прекратяване на  работата на медиатора в ЦСМ.  
 10.10.7. Благодарност и грамота.  
 10.10.8. Предложение за участие в обучения/семинари, срещи 

като  
 представител на ЦСМ.  

 
   
 11.  ИНФОРМИРАНЕ НА ПРАВНАТА ОБЩНОСТ И ГРАЖДАНИТЕ ЗА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА И ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЯ 
 11.1. В началото на всяка година, съдиите, участващи в Програмата, и 

медиаторите- изготвят план, в който определят как ще бъде информирана правната 
общност и гражданите за дейностите по Програмата и резултатите от нея. За това те 
търсят съдействието и на медиаторските организации, адвокатурата, 
професионалните организации на юристите в България. 

 
 11.2. В този план се определя и как ще бъдат финансирани дейностите 

по информиране на правната общност и гражданите за дейностите и резултатите по 
Програмата. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – 

ФОРМУЛЯРИ 

 

 № по ред  Идентификационен номер  Наименование на документа 

 1. OD-01-01 -04.2013 



                                                                                                                                                         
 Информационен формуляр за препращане на страните по спора към Центъра за 

медиация 

 2. OD-02-01 - 06.2012 

 Споразумение за започване на медиация 

 OD-02-01 - 06.2012 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  към споразумение за започване на медиация 

 3. OD-03-01 – 06.2012 Декларация за поверителност 

 4. OD-04-01 – 06.2012  Декларация за безпристрастност 

 5.  OD-05-02 – 10.2012  Информационен формуляр за проведена среща за разрешаване 

на спор с използване на медиационни техники 

 6.  OD-06-01 – 06.2012  Формуляр за обратна връзка от страните 

 7.  OD-07-01 – 06.2012  Медиационен доклад 

 8.  OD-08-01 – 06.2012  Формуляр за обратна връзка от препращащия съдия 

 9.  OD-09-01 – 06.2012  Формуляр за обратна връзка от координатора 

 10.  OD-10-01 – 06.2012  Формуляр за обратна връзка от Съвета на медиаторите – 

ОТПАДА 

 11.  OD-11-01 – 06.2012  Формуляр за обратна връзка от ко-медиатор 

 12.  OD-12-01 – 06.2012  Формуляр за проведено дежурство в ЦСМ 

 13.  OD-13-01 – 06.2012  Данни на участниците в медиацията 

 Моля, копирайте формулярите в актуален вариант от тук:  http://mediator-srs.eu/

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СТАНДАРТИ И 

ДЕФИНИЦИИ 

 

 СТАНДАРТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО 

МЕДИАЦИЯ. 

 

 1. Начало на сесията: 

 1.1. Представяне на медиатора и страните. Проверка на пълномощията 

 1.2. Медиаторът запознава страните със същността, процедурата и принципите 

на медиацията (ЗМ). Медиаторът насърчава страните да се консултират с адвокат относно 

взиманите решения и съдържанието на споразумението. 



                                                                                                                                                         
 1.3. Страните и медиаторът подписват Споразумение за провеждане на 

медиация по образец, адвокатите и другите участници  – Декларация за поверителност по 

образец. Медиаторът подписва Декларация за безспристрастност – по образец. 

 1.4. Медиаторът и страните определят заедно правилата (организационни и 

комуникационни), по които ще се провежда сесията.  

 

 2. Установяване на спорния въпрос: 

 2.1. Медиаторът дава думата на всяка една от страните да представи пред него 

своята гледна точка за проблема. 

 2.2. Медиаторът следи по време на излагане на гледната точка по спора на 

всяка една от страните  те да не се прекъсват и да спазват добрия тон. 

 2.3. Медиаторът, слушайки страните, търси спорния въпрос и интереса на 

страните, скрит зад казаното от тях.  

 2.4. След като е изслушал страните, медиаторът използва инструментариума от 

медиаторски техники, за да изясни интереса и спорния въпрос. 

 2.5. Медиаторът обобщава в неутрален изказ чутото и потвърденото от 

страните. 

 

 3. Търсене на интереса чрез обмен на мнения и/или отделни срещи: 

 3.1. Медиаторът оставя страните да говорят помежду си, за да освободят 

натрупаната отрицателна емоция, като следи за спазването на добрия тон. 

 3.2. Медиаторът балансира разговора, като при необходимост поощрява по-

пасивната страна и задържа по-агресивната. 

 3.3. Медиаторът използва инструментариума от медиаторски техники, за да 

доуточни интереса на страните. 

 3.4. Медиаторът може да проведе по негова преценка или по предложение на 

една от страните  отделни срещи с всяка една от тях. 

 3.5. Обменът на мнения завършва с обобщение от страна на медиатора. 

 

 4. Търсене на варианти за решение:  

 4.1. Медиаторът насърчава страните да дават предложения за решения, 

съобразени с интереса им. 

 4.2. Медиаторът подпомага страните да разработят повече варианти за 

решения.  

 

 5. Споразумение:  то трябва да е конкретно, постижимо, реалистично, 

определено във времето, да не засяга трети лица (с изключение на законоустановените 

случаи), да не противоречи или заобикаля закона. 

 

 6. Заключение: 

 6.1. При постигнато споразумение медиаторът обобщава резултатите и 

условията на споразумението. 

 6.2. При липса на споразумение медиаторът обобщава направените усилия за 

постигане на споразумение. Обобщава постигнатия напредък в отношенията между страните. 

Оставя вратичка за споразумяване на страните в един следващ етап. 

 

 СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРОВЕЖДАНАТА МЕДИАЦИЯ 

 

 1. Принципи  

 а. Безпристрастно отношение 



                                                                                                                                                         
 б. Поверителност 

 в. Равнопоставеност 

 г. Ненамеса в решението  

 

 

 2. Процес 

 а. Информиране за медиацията 

 б. Осигуряване на възможност всяка от страните да: 

 - изрази мнението си по удовлетворяващ за нея начин 

 - научи повече за мотивите и интереса на другата страна по спора 

 - участва наравно с другата страна в определянето на решението 

 в. добро взаимодействие между медиаторите 

 

 3. Разрешаване на спорните въпроси  

 а. Поддържане на фокуса на страните върху разрешаването на спорните 

въпроси 

 б. Достигане до интересите и работа с тях. 

 в. Помощ за достигането до реалистични варианти за разрешаване на спора, 

включително такива, каквито страните не са обсъждали преди 

 г. Помощ при избора на решене, което удовлетворява и двете страни 

 

 4. Комуникация 

 а. Съдействие за по-добра комуникация и/или отношения 

 б. Създаване на спокойна атмосфера по време на медиацията 

 

 

 Понятието „УСПЕШНА МЕДИАЦИЯ“  се дефиинра съобразно следните критерии: 

 

 1. Отношения и емоции. 

 а) страните са подобрили отношенията и/или комуникацията помежду си. 

 б) намалено е емоционалното напрежение в съдебна зала. 

 

 2. Постигнато е споразумение: 

 а) което изчерпва предмета на спора и се включва в съдебна спогодба/решение; 

 б) въз основа на постигнатото споразумение страните правят изявление за 

оттегляне/отказ от иска/молба при спорна съдебна администрация (напр. дела по ЗЗДН, Хагска 

конвенция). 

 в) за част от спора; 

 г) с порок, отстраним в съдебно заседание; 

 д) в отношенията между страните е постигнато споразумение, което по 

преценка на съдията не се включва в съдебна спогодба/решение (несъвпадащо с предмета на 

делото) 

 

 3. Изяснени спорни моменти: изяснени са факти и е ограничен предметът на 

доказване. 

 

 Бележка: с оглед терминологична яснота постигнатата в рамките на 

процедурата по медиация договореност между страните да се нарича „споразумение“, а 

терминът „спогодба“ да се ползва за съдебните спогодби. 
 



                                                                                                                                                         
ii  Прилаганата и доказано работеща методика за провеждане на целеви обучения 

е следната: задава (координатора на ЦСМ или друго избрано лице) се тема на 

седмицата или на месеца (зависи колко обучения са планирани за годината и през 

какъв период), темата се разпраща до заинтересованите страни (медиаторите към 

ЦСМ) и се дава срок, в който всеки може да сподели стоящите пред неговата практика 

като медиатор въпроси и предизвикателства, свързани със зададената тема; 

отговорите се изпращат до координатора, който ги обработва и оформя като програма, 

съдържаща главната тема (това са тези, задавани от него) и подтеми (това са 

подадените от медиаторите)-може да се добавят главни теми и по предложения на 

медиаторите. Готовата работна програма се изпраща за съгласуване от медиаторите, 

дава се срок за отговори и коментари. След изтичането на срока програмата се 

представя за гласуване от Комисията. Веднъж приета, по нея се търсят обучителни 

организации или специалисти в съответната област, които могат да покрият интереса 

на медиаторите от обучение по зададените теми и подтеми. Предвид обстоятелството, 

че темите и подтемите са възникнали като резултат от практиката на медиаторите, то 

обучението трябва да е с активна практическа насоченост.  


