
МЕДИАЦИЯТА, 

ЦЕНТЪРЪТ ЗА СПОГОДБИ

И МЕДИАЦИЯ, И

ПРЕПРАЩАНЕТО КЪМ

МЕДИАЦИЯ – ОТГОВОРИ

НА НЯКОИ ВЪПРОСИ



I. МЕДИАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

A. СЪЩНОСТ

� Легално определение «Медиацията е

доброволна и поверителна процедура за

извънсъдебно решаване на спорове, при която

трето лице – медиатор, подпомага спорещите

страни да постигнат споразумение»

� Лесен и достъпен /по-икономичен и по-бърз/

способ

� Уреден със закон - в рамките на съдебно

производство или извън него

� Ръководи се от медиатор - трето

безпристрастно, неутрално и независимо лице, 

специално обучено да подпомага страните и

ръководи процедурата по медиация
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Б. ПРАВНА РАМКА

1. НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА

� 1.1. Закон за медиацията - приет м. декември 2004, изменен с ДВ. бр. 86 от
24 октомври 2006; доп., бр. 9 от 28.01.2011 г., изм. и доп., бр. 27 от
01.04.2011

� 1.2. Процедурни и етични правила за поведение на медиатора, одобрени
със Заповед No. ЛС-04-364/17.06.2005 на Министъра на правосъдието, 
издадена на основание §1 от ПЗР на ЗМ

� 1.3. Наредба № 2 от 15 Март 2007 за условията и реда за одобряване на
организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на
медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от
Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за
поведение на медиатора

� 1.4. Правила за осъществяване на контрол за спазване на изискванията за
обучение на медиатори и за реда за извършване на проверки на
организациите по чл. 2 от Наредба No. 2 от 15.03.2007 г., одобрени със
заповед 20-04-1892/02.11.2012 г. на Министъра на правосъдието
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2. НАДНАЦИОНАЛНА ПРАВНА

РАМКА

2.1. Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на

Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на

медиацията по гражданскоправни и търговскоправни

въпроси

2.2. Препоръки на Комитета на Министрите на Съвета на

Европа

� R (98) 1 относно семейната медиация

� R (99) 19 относно медиацията по наказателни въпроси

� R (2001) 9 относно медиацията между административни

власти и частни лица

� R (2002) 10 за медиация по граждански въпроси
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3. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ДИРЕКТИВА

2008/52/ЕО:

3.1. Поставя медиацията като един от сериозните

приоритети на ЕС в сферата на гарантиране на

правата и интересите на гражданите, чрез

осигуряване на достъп до по-бърз, по-евтин и

ефективен механизъм за разрешаване на спорове.

3.2. Дава отговор на правната несигурност, свързана

с поверителността, погасителната давност и

изпълнението на споразумението

3.3. Въвежда изисквания за гарантиране на качество

на медиацията

3.4. Осигурява подобрена връзка между процедурите

за алтернативно разрешаване на спорове и

съдебния процес 5



В. ПРИНЦИПИ НА МЕДИАЦИЯТА, 

ЦЕЛ И УЧАСТНИЦИ:

1. Принципи: доброволност, равнопоставеност, 

неутралност, безпристрастност, поверителност

2. Цел: да подобри комуникацията между страните, да

създаде условия те да осъзнаят интересите си и

сами да достигнат до предложения, за да разрешат

спора си.

3. Участници: страните, медиатор или ко-медиатори, 

адвокати, експерти.
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Г. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА

МЕДИАЦИЯТА

� Медиация се провежда при:граждански, търговски, 
семейни, административноправни, потребителски
и други спорове между физически и/или
юридически лица, както и в случаите предвидени в
НПК

� Медиация не се провежда, ако закон или друг
нормативен акт предвижда друг ред за сключване
на споразумение

� В определени случаи медиацията не е подходяща и
не се провежда:

- има данни за заплаха или насилие между
страните

- налице е конфликт на ценности

- необходимо е публично огласяване на резултата с
оглед защита на репутацията на страната или
голям обществен интерес
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Д. ПРОЦЕДУРА ПО МЕДИАЦИЯ. ЕТАП

И ЦЕЛИ

1. Представяне и запознаване с процедурата. 

Уводни думи на медиатора. Подписване на

съгласие за медиация и декларации. 

Пълномощни.

2. Общи и отделни /индивидуални/ срещи

3. Постигане на споразумение

4. Основания за спиране или прекратяване на

процедурата /чл. 14 и чл. 15 от ЗМ/
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Е. СПОРАЗУМЕНИЕ

1. Съдържание и форма на споразумението (чл. 

16. ЗМ)

2. Действие на споразумението (чл. 17 ЗМ)

3. Изпълнителна сила
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Ж. ПРОЦЕСУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИАЦИЯ В РАМКИТЕ

НА ВИСЯЩО СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО

� Отлагане на делото за разглеждане в

следващото открито съдебно заседание

� Спиране на делото /чл. 229, ал. 1, т. 1 ГПК/

� Прекратяване на делото – при оттегляне или

отказ от иска; при представяне пред съда на

постигнатото в процедурата по медиация

споразумение с молба за одобряването му като

съдебна спогодба (чл.231,  232, 233, 234 ГПК)
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II. ЦЕНТЪР ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ

КЪМ СРС И СГС (ЦСМ)

A. КРАТКА ИСТОРИЯ НА ЦЕНТЪРА

1. Началото

- март 2009 – обучение на 15 съдии

- април- декември 2009 – вътрешни препращания между обучените
съдии

- май-октомври 2009 г. – изготвяне на Правилата за работа на
Центъра;

- октомври 2009 г. - избор на медиатори;

- ноември - декември 2009 г. – координатор и помещение на
Центъра;

- 27.01.2010 г. – откриване на Центъра;

- 01.03.2010 г.  - започване работа на Центъра

2. Развитието

- 2011 г. – включването на СГС;

- 2012 г. – изработване и приемане на допълнителни правила за
подбора на медиаторите, качеството на медиациите, работата на
Центъра



Б. КАК РАБОТИ ЦЕНТЪРЪТ СЕГА

1. Целта е в условия на пълна доброволност

от страна на медиаторите да се осигури активно включване и

готовност за участие

в организацията на дейността на Центъра.

2. Осъществяване дейността на Центъра

- комисия и подкомисии

- координатор

- медиатори

- стажанти

3.  Осигуряване на качеството на медиациите и информиране за

дейността на Центъра – първоначален подбор на медиаторите

(кои са медиаторите ни), обратни връзки, анализиращ екип и

мерки



В. КАК ДА ПРЕПРАТИТЕ КЪМ НАС

� Вариант 1. Свържете се по телефона със съдебния

координатор на Центъра за спогодби и медиация на тел. 

8955 423, и потвърдете, дали са свободни тези дата и час. 

� Посочете: типа на спора и дайте номера на делото и

данни за контакт на страните и/или адвокатите им.

� Вариант 2. Насочете страните да попълнят заявлението

за медиация /налично във вътрешната мрежа, на уеб

сайта или в ЦСМ/ и да го подадат при съдебния

координатор.

� Уточнете със страните удобна дата и час за медиация. 



C. УСПЕХИ И НАПРЕДЪК НА ЦСМ

Резолюция на Европейския парламент от 13 

септември 2011 г. относно прилагането в

държавите-членки на Директивата относно

медиацията, нейното въздействие върху

медиацията и възприемането ú от съдилищата

(2011/2026(INI))



ЗАЩО ДА ПРЕПРАЩАМЕ?

КОГА ДА ПРЕПРАЩАМЕ?



III. ПРЕПРАЩАНЕТО
А. ЗАПОЧВАНЕ НА ДИАЛОГА
• 1. Обясняваме защо повдигаме въпроса за медиацията

• 1.1. Какво не целим: 

• - да оказваме натиск върху адвокатите/страните;

• - да се отървем от делото;

• 1.2. Какво целим

• - да помогнем на адвокатите/страните да разберат как да разрешат

спора си в конструктивен дух и по възможно най-ефикасен начин;

• - да разсъждаваме с тях за това дали и защо медиацията би била

подходяща за разрешаването на спора.

• 1.3. Защо обикновено страните използват медиацията

• - за да постигнат спогодба по-рано или при по-ниски разходи;

• - за да достигнат до договорености, които съдът не може да направи

част от съдебно решение;

• - за да направят процеса на работа по делото по-рационален, 

ефективен и по-добре фокусиран;

• - за да разберат по-добре ситуацията или да участват по-пряко.

•



А. ЗАПОЧВАНЕ НА ДИАЛОГА

• 2. Обсъждали ли са адвокатите/страните
възможността за използване на медиация

•

• 3. Обясняваме накратко какво е медиaцията

•

• 4. Участие на страните във вземането на решение
дали да опитат използването на медиaция

• 4.1. запознали ли са се страните с разпореждането
за насрочване на делото, в което сме им изпратили
информация за медиацията и ЦСМ; ако са, какво
мислят;

• 4.2. адвокатите могат да се притеснят, че се
опитваме да ограничим техния контрол върху
клиентите им, разговаряме с тях за това и ги
уверяваме, че нямат място за притеснения. 



Б. СПЕЦИФИЧНИ ПРИТЕСНЕНИЯ

И КАК ДА ИМ ОТГОВОРИМ

Ако някой от адвокатите заявят, че с

поверениците им са обсъдили използването

на медиация, но същите имат задръжки и

притеснения да я използват, се опитваме

внимателно да преценим причината за това, 

а след това отговаряме.



ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА

ПРИТЕСНЕНИЯ

1. Опитали са да се спогодят, но са много далеч от
спогодба – в медиацията страните могат:

(а) да посочат различията си по време на преговорите; 

(б) медиаторът е обучен да разбере защо съществуват различия

и да помогне на страните да погледнат над „пазарлъка”, за

да установят съществените си интереси и открият добрите
решения; 

(в) в лични отделни срещи медиаторът ще спечели доверието, 
което страните нямат един към друг, за да получи реална
представа за условията, при които биха се споразумели; 

(г) много често идеите, предлагани от едната страна, се
обезценяват от другата, а медиаторът е неутрален и

страните ще възприемат по-лесно неговите идеи; 

(д) медиаторът ще се противопостави на личните пререкания; 

(е) медиаторът може да помогне да се определи дали наистина
съществуват конкретни правни или фактически въпроси, които
трябва да бъдат изяснени, за да бъдат преговорите
ползотворни.



ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА

ПРИТЕСНЕНИЯ

2. Истинската цел на медиацията е не да

се окаже натиск върху страните за

постигане на споразумение

(а) целта на съда в предлагането на медиация е да бъде полезен, 
а не да притиска някого да достигне до споразумение

(б) процедура за оплаквания, етични правила за поведение

на медиаторите, събиране на информация за проведената
медиация - знание на медиаторите за първите три

(в) това е по-лека и по-неформална процедура, чрез която спорът
може да се разреши по-бързо, с по-малко разходи, или по по-
удовлетворяващ страните начин;

(г) адвокатите/страните могат да изберат медиатор, на когото да
се доверят;

(д) процедурата разрешава адвокатите/страните да се оттеглят от
медиацията, ако след като са започнали използването ú, 
стигнат до заключението, че по-нататъшното ú използване не
би било продуктивно. 



ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА

ПРИТЕСНЕНИЯ

3. "Ние не сме готови, използването на медиация сега
би било преждевременно“

(а) чувството за отговорност и нуждата от информация се
оценява много високо. Чрез медиацията ще научите повече
за същината на спора, а доброто познаване на делото от
адвокатите ще им даде възможност да генерират
достатъчно идеи за доброволното разрешаването на спора;

(б) чрез медиацията е възможно адвокатите/страните да
получат със съгласието на другата страна информация от
нея, за чието събиране обикновено е необходима намесата
на съда;

(в) чрез добрата комуникация в медиацията страните ще
могат да разберат по-добре за какво точно спорят и
съответно да насочат усилията си за събиране на
доказателства само по спорните обстоятелства;

(г) чрез медиацията адвокатите/страните могат да установят
какви са основните пречки за постигане на спогодба



ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА

ПРИТЕСНЕНИЯ

4. „Госпожо съдия, опасяваме се, че ако

използваме медиация, но не разрешим

спора си, Вие ще бъдете разочарована от

нас и, може би, ще ни изместите в края на

опашката от чакащи за открито съдебно

заседание “:

(а) искрено ги уверяваме, че никой няма да бъде

„наказван” за не постигане на спогодба;

(б) предлагаме веднага да определим дата за

следващо съдебно заседание, която да отговаря

на нормалния ни график.



ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА

ПРИТЕСНЕНИЯ

5. Често страните мислят, че използването

на медиацията ще е загуба на време и

пари, защото няма да се постигне

спогодба:

(а) няма загуба на време – медиацията

продължава по-кратко от делото; медиацията

не спира производството по делото;

(б) няма загуба на пари – медиацията в ЦСМ е

напълно безплатна; при евентуална спогодба, 

се възстановява половината от внесената по

делото държавната такса



ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА

ПРИТЕСНЕНИЯ

6. Емоциите са големи

(а) медиацията се е доказала като

изключително успешна в случаи, 

включващи силни емоции, като тя дава

възможност всяка от страните да изрази

своя гняв;

(б) медиаторът създава конструктивна и

сигурна обстановка за това



ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА

ПРИТЕСНЕНИЯ

7. Всяка страна, прилагайки закона към

случая, е убедена, че ще спечели:

(а) понякога фактори, извън закона, определят

какво е най-добре за определена страна и

медиацията може да ви помогне да научите

за тях;

(б) правораздаването е социален процес, който

е трудно предвидим, винаги може да има още

нещо, което адвокатите/страните биха могли да

научат за спора и гледната точка на другата

страна



ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА

ПРИТЕСНЕНИЯ

8. Понякога страните се опасяват, че ако се
съгласят на медиация, другата страна по

делото ще мисли, че са нетърпеливи да

разрешат спора си и им липсва увереност

– точно обратното – това е признак на

сила.

9. Делото включва неразрешен и важен

въпрос за обществото и разрешаването

му следва да стане чрез съдебно решение, 

което да бъде публично огласено - тогава

наистина е по-добре спорът да бъде

разрешен по съдебен ред. 



В. ГЛАВНИ ЖАЛОНИ НА РАЗГОВОРА С

АДВОКАТИТЕ/СТРАНИТЕ - ОТВОРЕНА

ОБРАТНА ВРЪЗКА НА СЪДИЯТА С

АДВОКАТИТЕ/СТРАНИТЕ

1. слушаме внимателно,  анализираме и

отговаряме – диалог, а не монолог с

адвокатите/страните;

2. постоянно търсим мнението на

адвоката/страната – напр. какво по

преценка на адвоката/страната следва да се

случи, за да е удачно използването на

медиация;

3. ако сме убедени, че преценката на

адвоката/страната за не използване на

медиация е напълно информирана и

обоснована, съгласяваме се с него/нея.



Г. КОИ СА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА

СПОРА, КОИТО ГО ПРАВЯТ

НЕПОДХОДЯЩ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ЧРЕЗ

МЕДИАЦИЯ?

1. Спорове, по които централно място заемат обстоятелства
или въпроси от голямо значение за обществото

2. Спорове, по които между страните има голямо
несъответствие на силите (икономически, 
психологически, интелектуални или други) и това
несъответствие създава риск от несправедливост в
процедурата или изхода, който не може да бъде
адресиран по подходящ и адекватен начин от
медиатора:

(а) интелектуален/емоционален дефицит на страна;

(б) обиграни страни и адвокати, преследващи власт; 

(в) случаи, чиято предпроцесна участ има малко значение или
няма нищо общо със закона или с фактите, или дори със
здравия разум, или с истинска емоция.



БЛАГАДАРИМ ВИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО

ВРЕМЕ И ИНТЕРЕСА! 

ОЧАКВАМЕ АКТИВНО ДА

ПРЕПРАЩАТЕ КЪМ МЕДИЦИЯ, ЗА ДА

ОСИГУРИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И

АДВОКАТИТЕ ОЩЕ ЕДИН ДОБЪР

СПОСОБ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА

СПОРОВЕТЕ ИМ.



� При изготвянето на тази презентация беше

използвана следната статия: BRAZIL, Wayne. 

Suggestions What to Say About ADR at Case 

Management Conference -- and How to Respond 

to Concerns or Objections Raised by Counsel. 16 

Ohio St. J. on Disp. Resol. 165. 

� Изключително много помогнаха за

подготвянето на презентацията стажантите

към Центъра Мина Радунчева и Снежина

Кънчева.

Лъчезар Насвади – координатор на Центъра за СРС;
тел. 89 55 423; 

ел. адрес: <spogodbi@src-bg.org>.
http://srs.justice.bg/srs/82


