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ДОКЛАД И ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПРОГРАМАТА ПО МЕДИАЦИЯ КЪМ 
СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД И СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД 

 

Като Президент на Фондацията за инициативи за устойчиво развитие на 

правораздаването бях поканен от Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен 

съд (СРС) и Софийски градски съд (СГС) да извърша външна оценка на програмата по 

медиация на Центъра през периода 07-09.07.2014 г. 

 

Искам да благодаря на почитаемите съдии от СГС (и на неговия Председател 

Владимира Янева), СРС (и на неговия Председател Методи Лалов), членовете на Висшия 

съдебен съвет на Република България (Председателстващия ВСС Соня Найденова, 

Магдалена Лазарова, Каролина Неделчева, Михаил Кожарев и Калин Калпакчиев), 

Заместник-председателя на Върховния касационен съд Красимир Влахов, Директора на 

Националния институт на правосъдието Драгомир Йорданов, Председателя на Висшия 

адвокатски съвет Ралица Негенцова и неговия Главен секретар Валентин Бенатов, 

Председателя на Софийска адвокатска колегия Петър Китанов, техните служители и 

представители, на адвокатите, медиаторите и ръководителите на медиаторски 

организации в София за топлото гостоприемство, сътрудничество и открито споделяне на 

идеи, както и за излушването на моите предложения за подобряване на програмата по 

медиация.  

 

Специално благодаря на съдия Евгени Георгиев, чието гостоприемство, споделени 

мисли и работа в изграждането на качествена програма по медиация в България 

заслужават внимание и са пример за други страни. Моите благодарсности са отправени 

също към госпожа Милена Гунчева, Председател на Административната комисия на 

Центъра по медиация и спогодби, и адвокат Албена Пенова. Искам също да благодаря на 

координатора на Центъра господин Лъчезар Насвади за административната му подкрепа 

моето посещение да бъде продуктивно и значимо. 
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ЦЕЛИ 

Целта на посещението беше да изготвя предложения за по-нататъшно подобряване 

на функционирането на Центъра за спогодби и медиация и за по-голямото и стабилно 

използване на медиацията и алтернативните способи за разрешаване на спорове в 

България. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

За да изготвя доклада, се срещнах и разговарях с: 
 

• членове на Висшия съдебен съвет 
• съдии от СРС и СГС 
• Заместник-председателя на ВКС Красимир Влахов 
• Председателя на СГС Владимира Янева 
• Председателя на СРС Методи Лалов 
• Директора на НИП Драгомир Йорданов 
• Координаторът на Центъра за спогодби и медиация Лъчезар Насвади 
• настоящия и бившите Председатели на Административната комисия на Центъра 
• ръководители на Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия 
• медиатори от Центъра 
• ръководители на медиаторски ацоциации и обучителни организации  

 

Също посетих Центъра за спогодби и медиация, Висшия адвокатски съвет, СРС и 

СГС, НИП. Наблюдавах как Центърът работи и се запознах с това как той получава 

препратени дела, събира статистическа информация и подържа базата си данни с 

препратени за медиация дела. 

 

Чрез разговорите в проведените срещи научих, че медиаторите и съдиите от СРС и 

СГС са вложили огромна енергия и доброволна работа, за да създадат работеща програма 

по медиация, като не само са използвали медиацията по разглеждани дела, но са 

подпомагали административната работа на Центъра. Тези усилия не биха били успешни 

без лидерството и подкрепата на бившия Председател на СРС и сегашен Заместник-
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председател на ВКС Красимир Влахов, който е осигурил оборудвана стая за провеждане 

на медиации и е насърчил съдиите и съдебния администратор госпожа Габриела Бакалова 

да участват в обучения по медиация. Тази подкрепа продължава и сегашният Председател 

на СРС Методи Лалов, който планира да подобри и разшири използваните от Центъра 

помещения, и е предприел решителни действия за осигуряването на пълен трудов щат за 

координатора на Центъра. Председателят на СГС Владимира Янева също е подкрепяла и 

подпрепя използването на медиацията и работата на Центъра, като е определила един от 

съдебните секретари в СГС – госпожица Юлиана Шулева – за координатор за СГС и 

насърчила административния секретар госпожа Капка Лозева да участва в обучения по 

медиация.  

 

Ръководствата на Висшия адвокатски съвет и Софийска адвокатска колегия са 

демонстрирали своята подкрепа за Центъра още при самото му откриване (така например 

господин Валентин Бенатов, заедно с Председателя на ВКС Професор Лазар Груев, е бил 

сред официалните гости, присъствали на церемонията и приветствали откриването на 

Центъра). Многократно НИП е предоставял помещения и оборудване за провежданите от 

Центъра обучения по медиация. По покана на Директора на НИП Драгомир Йорданов и 

Председателя на СГС Владимира Янева американски съдия е посетил България, за да 

популяризира още повече медиацията и алтернативните способи за разрешаване на 

спорове, включително чрез кратка презентация за обучаваните в НИП бъдещи младши 

съдии. Висшият съдебен съвет е осигурил финансиране за едно от обученията по 

медиация на съдии. Особено значимо е, че само седмица преди моето посещение ВСС е 

открил пълен трудов щат за деловодител-медиация, за да може пълноценно да работи 

ентусиазирания координатор на Центъра господин Лъчезар Насвади.  

 

Всичко това показва отлично развитие. В допълнение обаче, въз основа на моето 

посещение и преценка, би следвало да се помисли за предприемането на допълнителни 

стъпки, за да се изгради първокласна, устойчива програма по медиация. 
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ПРЕПОРЪКИ 

От първостепенна важност 

1. Увеличаване на препратените към медиация дела 

Дискусиите ми със съдии, медиатори и работещите за Центъра безпротиворечиво 

потвърждават, че делата, препращани към медиация, не са достатъчни.1 Увеличаването на 

броя на препратените към медиация дела е една от най-важните стъпки, която трябва да се 

предприеме, за да се подобри успешността на медиационната програма, както и 

цялостното функциониране на съдебната система. Тъй като не е налице липса на 

разглеждани дела в претоварената съдебна система,2 най-добрият начин да се разрешат 

повече дела чрез медиация, е да се препращат към медиация подходящите дела по 

подходящия начин в подходящото време към подходящия медиатор. С нарастването на 

броя на обучените медиатори ще се увеличава и възможността за разрешаването на повече 

спорове чрез медиация. Ако липсва баланс между нарастващия брой медиатори и броя на 

проведените медиации, демотивирането на медиаторите ще продължи. За да се насърчи 

препращането на дела към медиация от съдии, може да се помисли върху допълнителното 

стимулиране на съдиите чрез отчитането под някаква форма, че съдиите препращат към 

медиация.3  

 

2. Да се осигури обучение на съдиите относно най-добрите практики при 

препращането към медиация 

Еднакво важно за увеличаването на броя на препратените към медиация дела е да 

се осигури обучение на съдиите относно подходящите методи за препращане към 

медиация. Обучителна програма с продължителност до два часа трябва да включва 

                                                 
1 Въпреки че, както научих, в България има обучени около 1 300 медиатора, то в Центъра годишно се 
реализират около 100 медиации. 
2 Около 130 000 граждански и наказателни дела постъпват годишно в СРС и СГС. 
3 Извън обсега на този доклад е да дискутира задължителното препращане на дела към медиация. Този 
модел работи много успешно в Съединените щати и на други места. Разбирам, че този подход не би могъл 
да проработи в континенталната правна система без съответните законодателни промени. Въпреки това, бих 
приветствал интерес към изследване на възможността за въвеждане на задължителна медиация и стъпките, 
които следва да се предприемат, за да стане това, ако има желание. 
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информация за най-подходящите за разрешаване чрез медиация дела, ролеви игри и 

предложения какво, кога и как да се каже от съдията, за да се направи подходящото 

препращане. Предвид статута на съдиите и директното им влияние върху страните и 

адвокатите тяхната роля е изключително важна за успеха на медиационната програма. Ако 

съдиите вярват, че медиацията е важна, страните и адвокатите също ще повярват в това. 

Съдиите биха могли да обяснят трудностите при разглеждане на едно дело, 

продължителността му, разходите и неизвестността на резултата (както на 

първоинстанционно, така и на въззивно ниво) като допълнителни стимули страните да 

използват медиация.4 

 

За да се улесни процесът на препращане, би могло да се изготви примерно 

определение/разпореждане за препращане към медиация. В него много малка част от 

информацията ще следва да се попълва от съдията, а останалата информация да е 

предварително създадена и непроменяща се. То би следвало да се подписва от съдията, 

страните и адвокатите. За да се избегне неявяването за провеждане на медиация, това 

определение/разпореждане би следвало да включва подробна информация за контакт със 

страните и техните адвокати. След това Центърът или координаторът биха могли да 

предприемат последващите действия по организирането на медиацията без съдията да се 

занимава с това. 

 

3. Обучение на съдии по медиация 

В допълнение на обучението на съдиите за препращане към медиация, е важно те 

да получат допълнително основно обучение по медиация, за да разберат и оценят процеса. 

Медиацията е сравнително нова и много съдии не са провеждали медиации и не са били 

запознавани с нея. Обучение по медиация, което да е специално насочено към съдии, 

включващо ролеви игри, ще подобри тяхното разбиране и вяра в процеса, както и ще 

увеличи желанието им да препращат към медиация. 

                                                 
4 Би било много полезно, ако съдията обясни на страните и адвокатите защо е удачно те да използват 
медиация. Ако той няма време да направи това, страните и адвокатите могат да бъдат препратени към 
координатора на програмата, който да направи това и да планира с тях провеждането на медиация. 
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Кратката ми дискусия с Директора на НИП Драгомир Йорданов създаде у мен 

впечатлението за наличието на впечатляваща програма за обучение на съдии. Въпреки 

това ви насърчавам по-голямо внимание да бъде обърнато на алтернативните способи за 

разрешаване на спорове и уменията за препращане, включващо работни срещи и 

дискусии. В Съединените щати, Индия и други страни по света качествено обучение за 

съдии относно алтернативните способи за разрешаване на спорове е от особена важност за 

подържането на успешна програма по медиация. Много може да бъде направено в тази 

област, ако е налице искрен интерес да се работи за съкращаване на времето за 

разглеждане на делата и увеличаване на ефективността.  

 

4. Най-важната препоръка – подкрепа за медиацията от съдиите 

По време на посещението си се срещнах с много съдии, медиатори и няколко 

адвокати, които говориха позитивно за създадената в България програма по медиация. 

Въпреки това също беше споделено, че съществува сериозен морален мотивационен 

проблем сред медиаторите и съдиите от първоинстанционните нива дали високите нива на 

съдебната власт вдействителност възприемат изграждането на база за използване на 

алтернативните способи за разрешаване на спорове и медиацията като своя цел и кауза. От 

опита ми, придобит в различни страни по света, научих, че е много трудно, ако не и 

невъзможно, да се създаде успешна и устойчива програма по медиация – която реално да 

повишава ефективността на правораздаването и допринася за доброволното и мирно 

разрешаване на спорове – ако липсва подкрепата на високопоставените представители на 

съдебната власт и съдилищата. Без изключение, най-успешните програми, в чието 

създаване съм участвал, в някои случаи довели до разрешaването на десетки хиляди дела, 

са се реализирали и успели поради изразената и пряко дадена подкрепа от 

високопоставените представители на съдебната власт (в Индия например това беше 

Върховният съд на Индия) към тези първоинстанционни съдии, ръководители на 

адвокатски колегии и медиатори, които са се посветили на създаването на качествена 

програма по медиация. Това изисква целенасочено, фокусирано внимание от 
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високопоставените представители на съдебната власт. Именно това внимание отличава 

успешните от неуспешните програми, както и тези, които просто „кретат” поради не 

достатъчно ентусиазираната, силна, целенасочена и постоянна подкрепа, която получават 

от високопоставените представители на съдебната власт. 

 

Откровено, и тъжно, престоят ми в София показа, че има много посветени и 

отдадени съдии и лидери в използването и разпространението на алтернативните способи 

за разрешаване на спорове, които искрено подпомагат инициативи, свързани с 

медиационни центрове и алтернативни способи за разрешаване на спорове, които обаче 

усещат, че не получават нужната подкрепа и признание за това. Положителното отчитане 

на усилията на тези, които са създали програмите по медиация, лично признание за тези, 

които са насочвали тези усилия, стимули за съдиите и медиаторите, лични жестове на 

подкрепа чрез признание и размяна на опит с лидери на медиаторските общности – всичко 

това може да промени съществено програмите по медиация, давайки им усещането за 

успешност и необходимата устойчивост. Препоръките ми ще разкрият, че има много 

начини, чрез които високопоставените представители на съдебната власт в София могат 

да покажат своята искрена отдаденост и признание към работата на многото доброволци, 

които работят за създаването на успешни програми за алтернативно разрешаване на 

спорове.   

 

Ако вбъдеще липсва такава подкрепа, програмите ще се изправят пред сериозни 

предизвикателства, които ще доведат до посредствени (дори влошени) резултати с 

течение на времето. Искам веднага да добавя обаче, че по време на посещението ми бях 

много впечатлен от няколко съдии, които имат искрен интерес и са се посветили на 

създаването на значима медиационна програма в интерес на правосъдието и доброто на 

страната. Надявам се, че тези, които имат визията, вдъхновението и ръководните умения 

да поведат инициативите, свързани с използването и разпространението на медиацията за 

благото на всички потребители, ще бъдат напълно подкрепени.  
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5. Длъжностна характеристика 

Центърът по медиация и спогодби има нужда от координатор/директор, който да 

отделя цялото си работно време за реализирането и развитието на медиационната 

програма, като така облекчи съда и медиаторите от участие в техническата дейност по 

функционирането на Центъра. Работата на координатора/директора на Центъра следва да 

включва насрочване на медиационните срещи, проверка, че страните и адвокатите се 

явяват на срещите, подбор на подходящия медиатор за конкретния тип дело. Това ще 

облекчи необходимостта от извършване на тези функции от съда и медиаторите и ще 

осигури способното и професионално придвижване на делата от съда към Центъра и 

наблюдение върху нарастващите му способности. 

  

Беше ми много приятно и полезно да се срещна с координатора Лъчезар Насвади, 

чийто ентусиазъм, интерес и отдаденост на медиацията са забележителни и похвални. 

Чрез по-нататъшното обучаване и развитие на Лъчезар, или на друга квалифицирана 

личност, наличието на уважаван професионалист с необходимите умения да ръководи 

медиационния Център е от основна важност за дълготрайния му успех, нещо, което е 

проверено и доказано както в Съединените щати, така и в други страни по света. 

 

6. Използването на медиацията преди образуването на делата и по въззивни 
дела 

Медиацията може да играе важна роля на всеки етап от разглеждането на делото. 

По-добре е да се използва в най-ранните етапи, преди съдът да е започнал разглеждането 

на делото и преди страните да се вкопчат в своите позиции. В крайна сметка предвиждам, 

че използването на медиацията преди образуването на делата ще се случи в България след 

като страните и адвокатите научат за ценността на този процес. Дори обаче медиацията да 

се използва след образуването на делото и тя е била неуспешна, би следвало да се обмисли 

използването ú и в производството пред въззивния съд. Фактът, че една от страните вече 

има решение в своя полза, не следва да възпира въззивния съд от препращане на делото 



DRAFT 08/12/14  

9 
 

към медиация, тъй като спечелилата делото на първа инстанция страна може да го загуби 

на втора инстанция. Медиацията по въззивни дела дава възможността да се приключи 

един дълго разглеждан спор, което би могло да доведе до добра бъдеща връзка между 

страните. 

 

7. Повече комуникация между медиаторите, помещение за това 

Медиаторите споделиха техния интерес да комуникират повече помежду си, за да 

научат повече един от друг и да се самоусъвършенстват. Наличието на удобно място за 

такива срещи, може би с осигурени безплатни чай и храна, ще осигури „гостоприемната” 

среда за тях. Това ще спомогне за развитието на приятелски отношения между 

медиаторите, ще им позволи да споделят опита си, да учат един от друг и подобрят 

медиаторските си умения.5 

 

8. Структура на управление 

По време на посещението ми бях информиран за дейността и имах възможността 

да се срещна с много от членовете на комисията, които са допринесли много за развитието 

на Центъра в София и медиацията в България. Бях изненадан от силната зависимост от 

работата на доброволци при създаването и до известна степен при развитието на Центъра. 

Забелязах, че подкрепата на доброволци идва от различни групи, свързани с процеса на 

използване на медиацията, ръководители на съдилища и адвокатура, съдии и медиатори, 

общественици. Усетих, че с развитието на програмата и желанието ú да се разраства тази 

зависимост от работата на доброволци може да доведе до смесени резултати поради 

влиянието на фактори като време, финанси и други. В резултат, въпреки че не съм 

подготвен към този момент да дам по-конкретни препоръки, бих насърчил внимателно да 

се обмисли нов модел на управление на медиационната програма, който да отговаря на 

нуждите на българския стремеж към по-успешна медиационна програма. 

                                                 
5 Една от програмите, които обсъждах по време на визитата ми, бяха „обсъжданията между 
равнопоставени”, които да се правят от медиаторите относно техниките, използвани от техни колеги. Това е 
доказано успешен начин на обучение и създаване на подходящия морал.  
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Например един от моделите, който е работил изключително добре в няколко 

страни, е на „Управителна комисия”, състояща се от много уважавани съдии, адвокати и 

медиатори, които работят заедно, за да осигурят стратегически и тактически съвети и да 

наблюдават програмата, като същевременно постоянно я подкрепят, припознават и 

отговарят за нея, когато съответните предизвикателства се появят. Усещането ми е, че 

сегашният модел на управление се е опитвал да прави това, с някакъв успех, но за 

конкретния случай, в повечето случаи отговаряйки на предизвикателствата, а не 

предвиждайки ги предварително, като убедеността, че за това може да се разчита на 

доброволци, все повече намалява. Затова мисля, че е необходим свеж поглед към по-

ефективен модел на управление, който специално да отговаря на специфичните нужди и 

култура в София, и в България като цяло, който ще осигури по-здрава рамка за развиваща 

се, устойчива и успешна програма. Ако има интерес относно работа в тази посока, бихме 

могли да обсъдим възможностите и подхода за оценка на най-добрите практики, които 

могат да работят за настоящата програма, като надградим над положените до този момент 

много усилия. Това обаче изисква значимо участие в този процес на всички 

заинтересовани страни, като например ръководството на високостепенните съдилища и 

съдебната власт, ръководителите на адвокатурата, уважавани медиатори и координаторите 

на програмата.  От опита ми е известно, че, когато тези усилия са само от ръководствата 

на нискостепенните и първоинстанционни съдилища, те не са успешни – трябва да има 

значима подкрепа от най-високопоставените съдии, ръководители на адвокатурата и 

уважавани медиатори. 

 

9. Обучен професионален администратор и подобряване на подбора на 

медиаторите за конкретното дело 

За да се подобри успешността на медиацията, силно препоръчвам да се избира 

правилния медиатор за конкретното дело, в която област медиаторът има опит и познания. 

Обучен професионален координатор (човек, работещ само за програмата) би познавал 

медиаторите и техните умения (включително техните езикови познания) и би знаел как да 



DRAFT 08/12/14  

11 
 

съчетае конкретното дело с подходящия медиатор. Например семейна медиация, която 

може да включва домашно насилие, родителски права, делба на съсобственост и развод, 

би била най-подходяща за медиатор с опит в семейното право. Умелият 

координатор/администратор ще успява да работи и по детайлите на програмата, като 

подготовката на писмените споразумения и насрочването на медиации. Директор на 

програмата, чиито основни и единствени задължения са свързани само с медиацията, би 

могъл успешно да подържа институцията и да бъде личността, която да придвижва напред 

всички страни, подпомагащи процеса. 

 

10. Да се доизясни точната роля на съдиите при препращането към медиация 

Исторически, културно и законодателно историята на алтернативните способи за 

разрешаване на спорове в България е дълга. Всеки способ има своите предимства и 

недостатъци и е най-добре за конкретния тип дело да се подбира подходящия метод, като 

това може да бъде арбитраж, медиация или помирение. Някои дела са най-подходящи за 

медиация, особено когато е вероятно спорещите да имат връзка и вбъдеще – такива са 

семейните дела, делбите, делата, свързани с наемни правоотношения, дори търговските и 

банковите спорове. 

 

Обучение на съдиите с оглед придобиването на по-голямо разбиране и 

чувствителност относно предимствата на медиацията пред други способи за разрешаване 

на спорове по конкретни типове дела би било от полза. Вярваме, че медиацията е по-

добрият начин за разрешаване на спор, в който страните трябва активно да участват в 

намирането на решението как той да бъде разрешен, вместо да им бъде наложено 

разрешение, като например по семейните дела. 

 

Бих си позволил да споделя забелязаното от мен, че в София съдиите продължават 

да се въздържат от препращане на дела към медиация и трябва пряко да се работи върху 

преодоляването на тази несигурност, за да се увеличи броя на препращанията. 
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11. Да се доразвие и подобри управлението на делата 

Имах неформална обмяна на информация относно българския и американския 

модел на управление на делата.  Някои възможни препоръки в тази насока биха били 

насрочването на ранни първи открити съдебни заседания за организиране на събирането 

на доказателства, постановяването на разпореждания с конкретни фиксирани дати, до 

настъпването на които да се събират доказателства, следенето дали се спазват дадените 

срокове, налагането на санкции при неспазването на сроковете. Всичко това обаче може 

да бъде предмет на по-нататъшни дискусии стига да има интерес от тях. 

 

12. Подходящата роля на съдията при преценката дали постигнатите спогодби 

не противоречат на закона и добрите нрави 

При срещите ми с някои съдии, адвокати и медиатори бяха изразени притеснения, 

че някои от постигнатите спогодби чрез медиация впоследствие не са били одобрени от 

съдиите. Беше ми споделено, че това се случва в много малко на брой случаи и само 

когато спогодбата противоречи на закона или публичния ред. Действително в 

правомощията на съдията е да осигури качеството на правораздаването, но спогодбите, 

постигнати с помощта на обучен медиатор, не би следвало да се поставят под съмнение и 

да не бъдат одобрявани само в редките случаи, когато спогодбата наистина противоречи 

на закона или правния ред, но не, защото конкретният съдия приема спогодбата за 

несправедлива. 

 

13. Въпроси, свързани с процеса на препращане, включително 

подобряването на статистическите доклади, оценката на проведените медиации и 

разпорежданията за препрещане 

Подържането на точна база с данни е от съществено значение, за да се преценява 

качеството на препращанията и насрочването на медиации, отчетността на резултатите, 

броя на постигнатите спогодби, уменията на медиаторите и постигнатите от тях резултати, 

както и много други фактори. Най-общо, с разрастването и развитието на програмата 
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събирането на информация и възможността за обработването ú ще следва да се подобрява 

и наблюдава. Във всеки един момент системата следва да позволява да се откриват както 

неподходящите препращания и недобре проведените медиации, така и отличните 

резултати и броя на препратените дела, броя на проведените медиации, броя на все още 

провежданите медиации, броя на проведените медиации от конкретен медиатор. Моето 

разбиране е, че такава информация се събира и е лесно достъпна чрез използваната 

електронна система за управление на делата, препратени към медиация. Бих насърчил 

обаче, по-редовно и по-често тази информация да се анализира, което да води до действия 

за подобряване на програмата, където това е необходимо. Такива анализи са от 

изключително значение за изграждането и подържането на висококачествена програма по 

медиация. 6 

 

За да може по-добре да се преценява качеството на проведените медиации, е 

необходимо да се предоставят и събират от страните и адвокатите, участвали в медиация, 

конфиденциални писмени оценъчни форми. Тези форми следва да се предават на страните 

и адвокатите им от координатора на програмата, когато те се явят в Центъра. Честната и 

обективна преценка от участниците в програмата на събраната информация би довела до 

подобряване на програмата. От нашия опит сме установили, че успешните програми по 

медиация търсят незабавно обратна връзка от страните и адвокатите чрез 

конфиденциалните писмени оценъчни форми. В допълнение, форми, отчитащи явяването 

на страните и адвокатите им за медиация, заедно с тяхната информация за контакт следва 

да бъдат попълвани, като тази информация следва да се събира и при самото препращане. 

Наличието на информацията за контакт ще позволи на коодинатора периодично да се 

свързва със страни, вече имали медиация, за да събира становищата им относно 

качеството на проведената медиация. 

 

                                                 
6 Едно от предложенията е относно практиките да се включват към броя на препратените дела при 
отчитането на процента на спогодените дела и тези, които не са били подходящи за медиация (например 
дела, по които страните или адвокатите им не са се явили за медиацията). Изключването на неподходящите 
за медиация дела и тези, по които страна или адвокат не се е явила, от общия брой препратени дела при 
отчитането на процента на спогодени дела би отразило по-точно процента на реално спогодените дела от 
общия брой дела, преминали през медиация. 
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Препращането може да бъде улеснено и опростено чрез използването на 

стандартизирана форма на разпореждане/определение, с която да разполагат всички 

съдии. Тази форма ще спести време и ще осигури уеднаквеност, ефективност, и 

опростеност на процеса на препращане. Разпорежданията/определенията за препращане 

следва да включват имената, информацията за контакти и мобилните телефонни номера на 

адвокатите и страните. 

 

14. Материална база за провеждане на медиация 

През краткото си посещение по-голямата част от времето прекарах в Центъра по 

медиация и спогодби. Разбрах, че настоящата материална база и помещения са били 

наскоро осигурени с цел предоставяне на по-добри материални условия за програмата по 

медиация и, предвид ограниченото налично пространство и финанси, със сигурност 

оценявам това усилие. Независимо от това, настоящата материална база може да бъде 

значително подобрена с цел осигуряване на „гостоприемна” и „комфортна” обстановка, 

която да благоприятства реализирането на успешни медиации. Макар че посещението ми 

беше по необичайно горещо време, липсата на вентилация и свързаните с това „удобства” 

се оказаха проблематични. На база други програми, които съм виждал в държави, които ги 

развиват неотдавна, при възможност за това, значителни подобрения биха били добре 

оценени. Няма да посочвам конкретни наблюдения, тъй като вярвам, че те са очевидни за 

всички, особено за тези, които трябва да се справят с жегата при провеждане на 

медиационните срещи в Центъра. 

 

В допълнение, някои от програмите в други държави, в които съм работил, са 

осигурили в техните центрове по медиация доброволни консултации (по-специално по 

семейноправни въпроси), както и нарочни стаи (много скромни, но подходящи) с цел 

постигане на помирение и възстановяване на разстроени лични взаимоотношения. 

Осъзнавайки, че пространството е от важно значение, а парите са ограничени, с 

подходящата подкрепа от високите нива на съдебната власт и Министерството на 

правосъдието може да бъде осигурена по-добра материална база, което ще доведе до 
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значително подобряване на програмата. Бях окуражен, когато научих, че Председателят 

Методи Лалов планира в новата сграда на СРС да има четири стаи за медиация с 

централно отопление и климатизация, както и офис за г-н Лъчезар Насвади. Това би 

допринесло за осигуряване на правилната среда за провеждане на медиация. 

 

15. Обучение по медиация за адвокатите и тяхната роля при провеждането на 

медиация 

По време на срещите с медиаторите научих, че те често виждат адвокатите като 

несъпричастни към медиацията. Адвокатите често не участват при провеждането на 

медиациите или показват слаб интерес към участие в тях. Три относително прости стъпки 

могат да се направят, за да подобрят това положение: (1) препращащите съдии трябва да 

са ясни, че всички страни и техните адвокати са длъжни да присъстват на насрочената 

медиация; (2) медиаторите не трябва да изключват адвокатите от дискусиите с техните 

клиенти по време на преговорите; и (3) адвокатите трябва ясно да разбират и одобрят 

условията на всяко споразумение, постигнато чрез медиация. 

Адвокатите трябва да разберат, че успешното представителство в медиацията е 

отделно, необходимо и доходоносно умение, различно от процесуалната работа. 

Провеждането на обучителни сесии с ръководителите и членовете на адвокатските 

колегии може да спомогне за убеждаване на адвокатите, че медиацията изисква различни 

умения, които си струва да бъдат развити. 

 

16. Индивидуално обучение и настойничество за медиатори 

Индивидуално и директно, лично обучение (коучинг) и настойничеството 

(менторинг) значително подобряват уменията на медиаторите. Като цяло медиаторите, 

които срещнахме в София, бяха горди от ролята си на медиатори. На квалифицираните и 

опитните медиатори в групата би трябвало да се разпределят двама до трима по-неопитни 

медиатори, които да бъдат наблюдавани, съветвани и подпомагани от по-опитните 
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медиатори. Не се изисква много детайлна и подробна програма. Настойниците и 

наставляваните могат да се срещат индивидуално веднъж в началото на програмата и да 

решат как искат да процедират. Основната цел тук е да се създаде свободен поток на 

информация по телефон, е-мейл или лично, по време на който могат да се обменят 

виждания и да се отговаря на въпроси според необходимото. Това би следвало да бъде 

един взаимен процес на учене. 

 

17. Усещане за нежелание у съдиите да препращат дела 

По време на посещението ми беше изразено известно безпокойство относно 

нежеланието на съдиите да препращат дела към медиация. Този въпрос трябва да бъде 

разрешен чрез обучение, което директно е насочено към проблема. Това обучение трябва 

да наблегне на: (1) подходящо използване на препращането в системата на 

континенталното право като едно ефективно средство за споразумяване; (2) това как 

продължаващия успех на медиацията при разрешаването на споровете води до намаляване 

обема на работа на съдилищата; и (3) ентусиазма на висикопоставените съдии за по-

голямото използване на медиацията. Писмено нареждане от високопоставен съдия ще 

спомогне за премахване на това неточно възприемане. 

 

От средностепенна важност  

1. Създаване на процес по отчитане в хода на медиацията 

Всички дела, които биват препращани към медиация, трябва да имат определен 

към момента на препращането краен срок, в който страните да се явят и приключат 

медиацията. На определената дата адвокатите трябва да се явят с клиентите си. 

Основателна причина би трябвало да позволи 30-дневно удължаване, ако медиацията не е 

приключила към първоначално определената дата. 
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2. Изграждане на медиаторска общност 

Медиаторите, които срещнах в София, бяха ентусиазирани и мотивирани. Много от 

тях поискаха повече контакти помежду си и със съдилищата. Такива контакти създават 

силна учебна среда. Високопоставените съдии трябва да търсят обратна връзка от 

медиаторите по време на обеди, вечери и посещения в Центъра. Този процес може да бъде 

формализиран. Може да се създадат екипи от медиатори с 12 до 15 членове (включително 

старши ръководител по медиация на ротационен принцип), които да се срещат със съдия 

периодично, на определени дни, за да дискутират въпроси, свързани с провеждането на 

медиации или адмистративни затруднения. Старши ръководителят на екипа по медиация 

може да осигури кратки доклади по повдигнати въпроси, които изискват внимание. 

Фокусът обаче трябва да бъде върху провеждането на редовни срещи, които осигуряват 

форум за медиаторите, на който те да се срещат, да преодоляват предизикателства и да 

подобряват уменията си. Тези групи трябва да бъдат създадени в допълнение на 

програмата по индивидулано обучение и настойничество, описана по-горе. 

 

3. Програми за показване на признателност 

Показването на признателност към важната роля на медиаторите ще изгради 

морала на медиаторите и ще насърчи положителния им начин на мислене. Много от 

медиаторите, с които се срещнах, чувстваха, че получават много малко подкрепа за 

усилията си в медиацията и това създава значителен морален проблем, особено за 

доброволците. Признателност може да бъде изразена лесно: например, чрез 

кореспонденция на всеки 6 до 12 месеца от високопоставен съдия или Председателя на 

Комисията, която изразява благодарност; чрез ежегодни обеди или вечери в знак на 

признателност; чрез раздаване на значка, която да отчита и показва заслуги (награди и 

сертификати могат да бъдат предоставени на тези със забележителни заслуги). Целта тук е 

да се покаже на тези, които вършат съвестна работа, че съдът и обществото оценяват това, 

което правят. Често не е необходимо нещо повече от това да се покаже искрено признание 

и оценяване, за да бъдат медиаторите мотивирани. В САЩ нашите съдии провеждат 

ежегодни официални обяди, за да постигнат тези цели. 
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4. Прилагане на ефективен процес за дисциплиниране на медиаторите 

Системна злоупотреба от медиаторите, макар и рядко срещана, може да включва 

неявяване за насрочени медиации, невъзможност за правилно провеждане на срещите по 

медиация или използване на Центъра към съдилищата за създаване на частни практики по 

медиация без да се полага надлежна работа в него. Всеки проблем очевидно изисква 

различна степен на намеса и дисциплиниране. Ако е необходимо, може да се формира 

малък екип от съдии и медиатори, който да изследва как по най-добър начин да се открият 

и разрешат тези проблеми, които може да засягат чувствителни теми, особено сред 

доброволците. Въпреки това запазване почтеността на програмата и информирането на 

всички медиатори, че злоупотреби няма да бъдат толерирани е изключително важно за 

поддържане на високо качество. Екипът, който се занимава с това, би трябвало да има 

правомощието, при необходимост, да отстрани медиатори, които сериозно нарушават 

правилата. Със задоволство научих, че вече е създаден такъв екип, който да разглежда 

проблемите, които биха могли да възникнат, и че този екип вече е започнал да провежда 

срещи и да формулира подходящи процедури. 

 

С нисък приоритет 

5. Да се изгради библиотека по медиация за медиатори 

С цел предоставяне на източници на обучение по теория и практика на медиацията, 

посредством текстове и видео, трябва да бъде на разположение библиотека по медиация. 

Такава библиотека най-вероятно ще засили връзката между медиаторите, тъй като ще 

създаде общо място за неформално обучение. Това също така ще покаже подкрепата на 

съда и важността, която отдава на качественото провеждане на срещите по медиация. Ако 

ще бъде от полза, може да предоставим списък на ключовите източници за четене.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Надявам се, че предложенията и наблюденията ми ще бъдат приети в същия 

конструктивен дух, в който са направени. Има толкова много позитивни стъпки, които са 

предприети с помощта на много смели и далновидни лидери, които подкрепят 

алтернативните способи за разрешаване на спорове и програмите по медиация. Моля не 

позволявайте моите препоръки да намалят по какъвто и да е начин изключително 

значимите налични постижения. Въпреки това очевидно има бъдещи направления, които 

трябва да бъдат обмислени, за да се подобри съществуващата програма, за да бъде 

реализиран потенциалът на алтернативните способи за разрешаване на спорове – да 

намали броя на разглежданите дела и да служи по ефективен начин на спорещите страни 

във вашето общество като осигури навременно, доброволно и удовлетворяващо ги 

разрешаване на споровете. Още веднъж, искам да изразя дълбоката си признателност на 

многото любезни домакини, които ме накараха да се почувствам добре дошъл по време на 

престоя си и които показаха личен и професионален опит от най-високо качество. 

 

Не мога да не отчета заслугата на СРС и СГС, които са създали и насърчават 

програма по медиация с отдадени и обучени медиатори, подходящи помещения и 

административен персонал. Тези фактори предоставят стабилна основа за 

разпространяване на медиацията, за повече препращане на дела и постигане на успешни 

споразумения. Настоящите медиатори искат повече дела, с които да се занимават. Тази 

програма има потенциала драстично да подобри използването на алтернативните способи 

за разрешаване на спорове и разглеждане на делата в България. Приветстваме усилията ви 

и ви приканваме да показвате вашата постоянна подкрепа и да развивате текущите 

програми. 

 

 

август___,2014         С уважение, 

Виктор Шахтер,  

Президент на Фондацията за 
инициативи за устойчиво развитие 
на правораздаването 
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