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ПРОЦЕДУРА ПО МЕДИАЦИЯ В ПГХРТ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” 

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на 

спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите страни да 

постигнат споразумение. Страните имат равни възможности за участие в 

процедурата по медиация. Те участват в процедурата по своя воля и могат по всяко 

време да се оттеглят. 

 
ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 
За да се отнесе случай за Медиация е достатъчно едната или и двете страни да се обърнат 
към Медиатор. Това става чрез Заявление за медиация.  
За да започне процедурата е необходимо и двете страни да попълнят заявление за 
медиация. 
 
 
Насрочване на среща по Медиация 
 

 
Срещата по медиация се насрочва в удобно за страните  и медиатора време. 
Процедурата по медиация се осъществява от един или повече медиатори, посочени от 
страните. 



Страните по спора участват в процедурата лично. 
Първата среща се провежда с участието на медиатора и двете страни. Ако е необходимо 
могат да бъдат проведени следващи общи срещи и отделни срещи на Медиатора с всяка 
от страните. 
 

 

ПРОТИЧАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
 
Медиаторът подписва декларация за конфиденциалностт, която се прилага към всяко 
досие. 
В началото Медиаторът описва на страните процедурата, нейните принципи и правила. 
 
След въведението, Медиаторът ще даде възможност на всяка от страните да опише своята 
гледна точка. В тази първоначална сесия Медиаторът събира възможно най-много факти и 
изяснява възможно най-много несъответствия между тях, както и евентуални допирни 
точки. 
 
Когато общото обсъждане между двете страни и Медиатора достигне до точка, в която 
повече няма напредък, Медиаторът се среща поотделно с всяка страна. По време на 
отделната среща Медиаторът изяснява версията на всяка страна, търси факти, приоритети, 
неподлежащи на промяна позиции, скрити интереси, и изследва възможни решения. 
Отделната среща се провежда само по съгласие на страните и по преценка на Медиатора. 
Тя е напълно поверителна – нищо, от това което страните споделят по време на тази 
среща, не може да бъде споделяно с другата страна без разрешение. 
 
Ефективният Медиатор помага на страните да преценят реалистично последиците от 
възможно разрешение или продължаване на спора.  
 
Какво прави медиаторът? 

 Медиаторът има неутрална функция. Той не взема страна. 

 Задачата му е да помогне на страните да постигнат взаимно изгодно споразумение. 

 За тази цел Медиаторът установява правила и задава въпроси. 

 Изслушва позициите и на двете страни. 

 Успокоява емоциите и помага да се проведе разговор по същество. 

 Помага на страните да определят проблемните въпроси, за които трябва да бъде 

намерено разрешение. 

 Помага на страните да анализират и подредят по важност интересите си и да намерят 

общи с тези на другата страна. 

 Помага на страните да преценят евентуалните ползи и загуби и да изследват най-добрият 

и най-лошият вариант на сключено споразумение. 



 Окуражава създаването на творчески и взаимноизгодни решения. 

 Помага при изготвянето на Спогодбата. 

Какво не прави медиаторът? 

 Не взема решение по спора вместо страните. Той не преценява правните основания по 

случая и не определя кой има право, и кой е неизправен. По време на Медиацията 

страните трябва да опитат да общуват директно с другата страна, вместо да убеждават 

Медиатора в правотата на своя случай. 

 Не взема страна, не дава правни съвети и становища по спора. 

 Не говори с други без изрично разрешение на страните за проведените при Медиацията 

разговори. 

 
За страните в Медиация е важно да: 

 Преговарят добросъвестно. 

 Проявяват уважение към другата страна и Медиатора, и да се изслушват. 

 Спазват правилата, които са приели заедно с Медиатора. 

 Търсят области, в които интересите им съвпадат. 

 Участват активно в обсъждането на различни варианти за Спогодба. 

 Преценят реалистично исканията си. 

 Договорят Споразумение, което удовлетворява поне един важен интерес на всяка от 

страните. 

 

Основания за прекратяване на процедурата 

Процедурата по медиация се прекратява: 

 с постигането на споразумение; 

 по взаимно съгласие на страните; 

  при отказ на една от страните; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Постигане на СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

 
Когато процедурата по медиация приключи чрез постигане на споразумение, то се оформя 
от медиаторите, като съдържанието и формата се определят от страните. Формата е  
писмена и Споразумение съдържа мястото и датата, на която е било постигнато, имената 
на страните и техните адреси, за какво се съгласяват те, името на медиатора, датата по чл. 
11, ал. 2 и подписите на страните. 
В споразумението страните могат да предвидят отговорност за неизпълнение на 
предвидените в него задължения. 
Споразумението обвързва само страните по спора и не може да се противопостави на 
лица, които не са участвали в процедурата. 
Споразумението задължава страните само за това, за което са се договорили. 
Нищожно е споразумението, което противоречи на закона или го заобикаля, както и 
когато накърнява добрите нрави. 
 
 


