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Въведение 

 

Настоящият Доклад представя резултатите от Дейност 2 по проект № BG05SFOP001-

3.003-0079-C01 под наименование „Правен балансьор – онлайн достъп до 

правосъдие“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ („Проект“), 

реализиран от Сдружение „Център за законодателни оценки и законодателни 

инициативи“. Така изготвеният анализ предоставя съпоставка и оценка на 

установените и функциониращи инструменти в държави с развити системи за 

успешно управление на конфликти. Негова цел е да бъдат съотнесени ефективно 

работещите методи за извънсъдебно решаване на спорове към идентифицираните по 

Дейност 1 симптоматични проблеми, явяващи се част от съдебната система. 

Разгледани и изведени са приложими алгоритми за първоначална оценка и 

оптимизиране на последващото разрешаване на спора по същество и е направен 

коментар кои от и доколко тези добри практики могат да намерят приложение в 

националната правна система на България. На базата на горепосоченото е изградена 

система от препоръки и предложения за оптимизиране на стратегията за съдебна 

реформа в изследваната област.  

 

Цели на Дейност 2 

Основната цел на Дейност 2 е нагледно представяне на работещи и усъвършенствани 

чуждестранни модели за извънсъдебно разрешаване на спорове. Анализът им, от своя 

страна, предоставя възможност за съпоставка и оценка на установените и 

функциониращи инструменти в държави с развити системи за успешно управление на 

конфликти, като по този начин ще въздейства пряко върху развитието на гражданското 

участие в съдебната реформа в България. Извлечената релевантна информация 

впоследствие ще бъде съотнесена към конкретните типове най-разпространени 

конфликти, за които ще бъде изграден онлайн интерактивен въпросник за независима 
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и безпристрастна оценка на възможностите за решаване на конкретни правни казуси и 

вариантите за извънсъдебното им решаване.  

 

Изявление за мисията 

Мисията на настоящото изследване е да представи  специфичните подходи, утвърдени  

в редица чужди юрисдикции, относно алтернативното разрешаване на спорове по 

извънсъдебен ред. Докладът се основава на добрите налични чуждестранни практики, 

при които идеята за развито гражданско общество намира отражение в развитието на 

методите за приоритетното решаване на споровете извън съдебна зала на доброволни 

начала и пълна автономност на участниците. С това настоящият Проект се стреми да 

даде практически насоки за конкретни мерки, които могат да бъдат въведни от 

българския законодател и отправи конкретни предложения, които екипът счита, че 

биха могли успешно да бъдат имплементирани като част от Актуализираната 

стратегия за продължаване на реформата в съдебната реформа. 

 

Методология 

Методологията, използвана за изготвяне на настоящия Анализ, бе посредством 

използване на следните подходи: 

• анкетни карти, целящи събиране на наличните данни от чуждестранни 

медиационни центрове, които бяха разпратени по време на изпълнение на 

дейността и чиято информация бе събрана и обработена.; 

• изследване на чуждестранните добри практики в сферата на управление на 

конфликти, посредством изследване на наличните чуждестранни източници – 

на хартиен носител и онлайн публикации; 

• обследване и анализ на избрана съдебна практика по отношение на 

признаването и привеждането в сила на решения на конфликти, постигнати 

чрез алтернативна на съдебната процедура. 
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В хода на изследването се откроиха някои конкретни специфики, характерни за част от 

разглежданите държави, които се дължат основно на начина на развитие на 

съответното гражданско общество.  Тези, които са отчетени като положителни и 

можещи да бъдат успешно въведени в страната, са включени в част „Препоръки“. 

 

Очаквани резултати 

Очакваните резултати от настоящото изследване могат да бъдат обобщени от 

установяването на срочната необходимост за изграждане на цялостна стратегия за 

информиране на гражданското общество относно предимствата и недостатъците на 

алтернативните процедури за разрешаванена спорове и предлагането на конкретни 

мерки за допълнителната им имплементация. Като допълнителен резултат се откроява 

и извеждането на практически стъпки за разширяване достъпа на дадена общност до 

подходящ набор от алтернативи и методи за приложението им в рамките на широк 

спектър от нива на общуване. 

 

Структура на изследваната информация:  

С оглед осигуряване на консистентност на извършваните сравнения, прилаганите 

модели във всяка държава/щат ще бъдат поставени в рамка, включваща следните 

параметри и фактори1: 

 

1.  Препращане към медиация:  

a) Винаги доброволно – ДА / НЕ 

b) Задължително (в определени случаи) – ДА / НЕ 

c) Възможност за препращане от съд или за медиация, свързана със съд – ДА/НЕ  

d) Възможност за възложена от съд процедура по медиация – ДА/НЕ 

 
1 При подредбата на релевантните параметри и характеристики в списък е използван 
международно-признатият сравнителен модел, въведен първоночално от Dr. Fred Schonewille и 
Manon Schonewille в сборника The Variegated Landscape of Mediation (2014) 
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e) Налагат ли се санкции от съда в случай, че не бъде изпробвана процедура по 

медиация? – ДА/НЕ 

f) Налагат ли се санкции по закон в случай, че не бъде изпробвана процедура по 

медиация? – ДА/НЕ 

g) Налични ли са поощрения за изпробване на процедура по медиация преди 

обръщане към съд? – ДА/НЕ 

h) Разрешава ли се присъствието на / представителство от външен консултант 

(адвокат) по време на медиационните сесии? – ДА/НЕ 

i) Задължително ли е присъствието на външен консултант? – ДА/НЕ 

 

2. Клауза за рефериране към медиация 

a) Допустим ли е казусът за разглеждане от съд при наличие на медиационна 

клауза? - ДА/НЕ 

b) Страни, включили медиационна клауза в договора помежду си, задължени ли са 

първо да участват в процедура по медиация, преди да имат право да се обърнат 

към съда? - ДА/НЕ 

 

3. Процедура по медиация 

a) Описани ли са в закон детайли относно медиационната процедура, подход 

и/или конкретни задължения на медиатора? – ДА/НЕ 

b) Гъвкав ли е/подлежи ли на договорка стилът на медиационната процедура и 

на подхода на медиатора? – ДА/НЕ 

c) Има ли право медиаторът да предложи необвързващо мнение? – ДА/НЕ 

d) Има ли право медиаторът да предложи обвързващо мнение? – ДА/НЕ 

e) Преобладаващ стил на медиация при търговски конфликти отн. предмета на 

конфликта (фасилитираща/оценъчна/трансформираща, друга) 

f) Преобладаващ подход при търговски конфликти отн. процедурни аспекти 

(фасилитиращ, насочващ, etc.) 

g) Преобладаващ  стил на медиация при граждански (семейни) конфликти отн. 

предмета на конфликта (фасилитираща/оценъчна/трансформираща, друга) 
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h) Преобладаващ  стил на медиация при граждански (семейни) конфликти отн. 

процедурни аспекти (фасилитиращ, насочващ, etc.) 

i) В случай, че е приложимма, по какъв начин се практикува оценъчната 

медиация (неутрално, обща препоръка, професионално становище на юрист, 

друго)? 

j) Преобладаваща медиационна процедура при търговски конфликти 

(индивидуални сесии (само) / общи сесии(само), комбинация от двата типа, 

друго) 

k) Преобладаваща медиационна процедура при граждански (семейни) 

конфликти (индивидуални сесии (само) / общи сесии(само), комбинация от 

двата типа, друго) 

l) Статут на постигнатото чрез медиация споразумение и условия за неговото 

привеждане в сила (чрез издаване на съдебно постановление, etc.) 

4.  Акредитиране на медиаторите 

a) Изисква ли се официално акредитиране/сертифициране или вписване на 

медиаторите? - ДА/НЕ 

b) Установено ли е съгласно пазарни принципи (чрез частни сертифициращи 

организации)? – ДА/НЕ 

c) Подлежи ли на публично регулиране? - ДА/НЕ 

d) Хорариум часове за основно обучение по медиация: 

e) Съществува ли задължение за професионално продължаващо обучение за 

акредитирани / сертифицирани медиатори? – ДА/НЕ 

f) Акредитация чрез отговаряне на определени критерии (напр. възраст, 

професионална сфера, опит, etc.) - ................. 

g) Акредитация чрез полагане на писмен изпит – ДА / НЕ 

h) Акредитация чрез изпит, оценяващ практическата способност на кандидата – 

ДА / НЕ 

5. Кой може да бъде медиатор? 

a) Сертифициране от частни организации; 

b) Установено чрез законови разпоредби 

c) Ограничения относно професията на даден медиатор 
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6. Директива на ЕС (в случай, че е приложима) 

7. Основни аконодателни разпоредби, отнасящи се до медиацията  

a) Налични от (дата, година); 

8. Институции / Организации, предоставящи медиационни услуги 

a) Медиационните центрове / Медиаторите могат да бъдат под различни форми 

ДА/НЕ; 

b) Физически лица имат право да практикуват медиация ДА/НЕ 

9. Такси и финансова помощ 

a) Таксата подлежи ли на свободно договаряне, при какви условия? ДА/НЕ 

b) Фиксирана в определени случаи от приложима регулация – ДА/НЕ 

c) Средна часова ставка за търговски или трансгранични казуси 

d) Средна часова ставка за граждански казуси 

e) Налична ли е финансова помощ за медиационни услуги – ДА/НЕ; 

f) Покриват ли се медиационните такси от застрахователни планове – ДА/НЕ 

g) Субсидират ли се медиационните услуги във връзка със съдебни производства 

– ДА/НЕ 

10. Правен контекст 

a) Съществува ли връзка между съдиите и медиаторите/процедури по медиация, 

освен по отношение на препращания от съдилища или медиационни 

програми, свързани със съдилища? 

b) Връзка между медиацията и съдебната система (гледа ли се на медиацията като 

част от съдебната система)? 

11. Споразумение, постигнато чрез медиатор 

a) Договорна (писмена) форма – ДА/НЕ 

b) Автоматично влизане в сила – ДА/НЕ 

c) Привеждане в сила при настъпването на уговорени между страните 

обстоятелства (например след представянето му в определена форма) 

d) Привеждане в сила при настъпването на обстоятелства, определени в закон / 

изрична регулация; 

12. Конфиденциалност 
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a) Законово основание; 

b) Освобождаване на медиатори / арбитри от задължение да предоставят 

доказателства в хода на съдебно производство и/или арбитраж (на основанията 

на закон или договор); 

13. Обучение  

a) Обучението по медиация е компонент в общоприетия учебен план по 

специалност „Право“ – ДА/НЕ; 
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II. Чуждестранни добри практики по държави 

В началото си настоящото изследване идентифицира държавите, които се считат за 

водещи в сферата на алтернативно разрешаване на спорове. Сред тях се откроиха САЩ, 

Великобритания, Австралия, Италия, Германия и Холандия. Критерий за 

определянето им бе броят извънсъдебни спогодби, постигани в последните, и 

положителното обществено отношение към алтернативните способи за намиране на 

решение (АРС). Последното именно е отразено и във възприетите в част от тези 

държави форми на квази-задължителна или задължителна медиация. С цел 

извличането на добрите практики в сферата на АРС, техният задълбочен анализ и 

предложение за последващата им имплементация в страната, фокус на настоящото е 

тяхното цялостно и задълбоченото проучване, предмет на глава II, както и на глава III.  

 

2.1. САЩ  

Необходимо е настоящият преглед да бъде започнат със следното уточнение: 

Съединените американски щати не представляват цялостна държава, в която да са 

приложим единни материално и процесуално-правни норми. На нейната територия 

съществуват петдесет щати, Вашингтон, окръг Колумбия и федералното правителство. 

Федералното правителство и отделните щати поделят властта си на принципа на 

федерализма. Властта на федералното правителство е ограничена до изрично 

заложената в текста на Конституцията, като всички други правомощия са запазени за 

щатите, включително властта за регулация на въпроси от местно естество. Отделните 

щати не следват унифициран подход към регулирането на медиацията като 

процедура, въпреки съществуването на федерални програми по медиация. Също така 

е важно да се отбележи, че разработеният и публикуван още през 2001 г. „Уеднаквен 



                                                               
 

 

ДОКЛАД И АНАЛИЗ – СТРАНИЦА 11 
 

Този документ е изготвен по Проект BG05SFOP001-3.003-0079-С01 „Правен балансьор – онлайн достъп до 
правосъдие“, финансиран от Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“ 

закон за медиацията“, към момента е ратифициран и се прилага едва в едванадесет 

щата (като тази година към списъка е добавен и Масачузетс)2. 

Респективно, прегледът се фокусира върху изследването на практиката и 

регулаторните рамки в четири щата, които заедно формират представителна извадка 

за целите на настоящия Доклад, а именно: Калифорния, Флорида, Тексас и Ню Йорк. 

Причина за този избир и добре развитите имметодологии за рефериране към АРС, 

интегрирани в цялостната им правна култура. Независимо, че в Ню Йорк медиацията 

не е толкова силно застъпена като метод, този щат е включен в прегледа заради 

специфичния си подход, от една страна, и заради водещата си позиция като 

международен център за правене на бизнес и разрешаване на спорове, от друга.  

A. Калифорния3 

1. Препращане към медиация 

a) Винаги доброволно – ДА 

В Калифорния, щатските съдилища с обща компетентност са организирани по 

териториална компетентност на ниво окръг. Всеки съд е приел своя собствена 

програма за АРС в рамките на разпоредбите на Калифорнийския гражданско-

процесуален кодекс (КГПК) и общовалидния за щата Калифорния Процесуален 

правилник на съдилищата. По отношение на гражданско-правни казуси, Сек. 1775.5 

КГПК изрично указва, че "съдът не трябва да пренасочва даден казус към процедура 

по медиация в случай, че материалният интерес на спора надвишава USD 50 000". 

 

b) Задължително (в определени случаи) - ДА 

Съгласно Сек. 1775.5 КГПК, всички Апелативни съдилища са приели задължителна 

процедура по медиация за гражданско-правни казуси без значечние от вида на спора, 

в които материалният интерес на спора не надвишава USD 50 000. Относно казуси от 

 
2 Мазадориан, Х. „Ревизиране на Уеднаквения закон за медиацията в Кънектикът – нова възможност за 
допълнително подсилване на законодателството в сферата на АРС“ (2019) 
3 Използвана частична информация от публикация на Ерик ван Гинкел (2013) 
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"ограничена компетентност"4, всеки апелативен съд може да приеме вътрешно 

правило, определящо дали такива казуси също са предмет на задължителна 

медиация. Световната финансова криза пряко повлиява на тази част от съдебната 

система на Калифорния като налага прекратяване на програмата за АРС в Лос 

Анджелис поради липса на достатъчно средства за финансирането й. Понастоящем 

относимите правила са отменени, а съгласно Вътрешно правило 3.23, "съдиите 

издават разпореждане по всеки отделен казус относно това как да се процедира с 

възможностите за АРС"5.  

 

Що се отнася до семейни спорове, Калифорнийският Семеен Кодекс (Сек. 3170 - 3173) 

предвижда всички спорове относно упражняване на родителски права, включително 

право на лични отношения на доведени родители или баба/дядо на детето, да бъдат 

задължително насочвани от съда към медиация. Разпоредбата уточнява още, че 

биологичните или приемни родители, които не са страни по спора, нямат 

задължение да участват в процедурата по медиация. Неучастието им, обаче, води до 

отнемане правото им да одобрят или възразят срещу постигнатото споразумение. 

Съдилищата имат правото да оттеглят задължителното провеждане на медиационна 

процедура в случаи на установено домашно насилие, които се решават от Службите 

по семейно правораздаване, ръководени от Калифорнийския Съдебен Съвет.  

 
 

c) Възможност за препращане от съд или за медиация, свързана със съд - ДА 

Обикновено, към всеки съд в Калифорния (освен Лос Анджелис и съдилищата, 

разгледащи искове с малък материален интерес) има създаден център за АРС, в 

който се провеждат процедури по медиация, пренасочени или разпоредени от съда.  

 

d) Възможност за възложена от съд процедура по медиация - НЕ 

Определени програми позволяват на съдилищата да разпореждат разрешаване на 

казуси чрез медиация като алтернатива на необвързващ съдебен арбитраж. Други 

 
4 В тях оспорваната сума надвишава максималната, отн. която за компетентен съд се счита Съдът 
за малки искове (обикновено USD 10 000; 5000 за ищци - юридически лица), но не надвишава 
USD 25 000 
5 www.lacourt.org/courtrules/ui/index.aspx?ch=Chap3&ct=TR&tab=2 
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програми единствено промотират доброволната медиация, но съгласно установената 

практика от Апелативния съд, съдът няма правомощията да разпорежда на страните 

да посетят и заплатят за частна процедура по медиация, ако те са против6. Т.нар. 

Медиационна Програма за Граждански Искове е свързана със съдилищата в 

Калифорния, като дава възможност за съдебно-разпоредени процедури за АРС по 

определени видове казуси (Сек. 1775-1775.15 КГПК)  

 

e) Налагат ли се санкции от съда в случай, че не бъде изпробвана процедура 

по медиация? - НЕ 

Съдът има право да наложи санкции за неспазване на неговите Вътрешни правила 

или издадени съдебни решения, в това число и при неспазване на препращане към 

медиация. При незадължителна медиация не се налагат санкции, но множество 

участници в съдебен процес считат, че неявяване на осигурена медиационна сесия 

води до създаване на лошо впечатление у съдиите.  

 

f) Налагат ли се санкции по закон в случай, че не бъде изпробвана процедура 

по медиация? - НЕ 

Не могат да бъдат наложени санкции в случай, че дадена страна присъства на 

процедурата, но не съдейства за нейното провеждане, тъй като извеждане на подобна 

информация би нарушило калифорнийските закони за строга конфиденциалност и 

събирането на доказателства7. 

 

По силата на договор, страните могат да се споразумеят за определени последствия 

при неспазване на клауза, според която всяка от тях трябва да се яви на редовно 

организирана процедура по медиация, или неизпращане на служител или 

представител на юридическо лице с необходимите правомощия. Най-често 

срещаната "санкция" се изразява в изричното предвиждане за понасяне на 

разноските по делото от страната, нарушила клаузата, отнасяща се до провеждане на 

 
6 Jeld-Wen, Inc. v. Superior Court of San Diego County, 146 Cal. Appp. 4th 536 [2007] 
7 CA Evidence Code § 1119 (2017) 
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процедура по медиация. Калифорнийските съдилища са установили практика по 

привеждане в сила на такъв тип "санкция"8 

 

g) Налични ли са поощрения за изпробване на процедура по медиация преди 

обръщане към съд? - НЕ 

h) Разрешава ли се присъствието на / представителство от външен консултант 

(адвокат) по време на медиационните сесии? - ДА 

При граждански спорове (освен при искове с малък материален интерес, при които 

не се допуска присъствие на адвокати), е обичайно заедно със страните, по време на 

медиацията да присъстват и техните адвокати. Понякога, при процедури по 

медиация на семейно-правни казуси, страните не са представлявани от адвокати, 

като разбира се страните са тези, които вземат крайното решение по този въпрос.  

 

i) Задължително ли е присъствието на външен консултант? - НЕ 

Няма нормативно изискване за присъствието на адвокати или юрисконсулти, 

независимо дали като външни или вътрешни консултанти, тъй като подобно 

изискване би противоречало на принципа за автономия на страните, приложим към 

медиацията.  

 

2. Клауза за рефериране към медиация 

a) Допустим ли е казусът за разглеждане от съд при наличие на медиационна 

клауза? - НЕ  

Обикновено съдилищата привеждат в сила съществуващо задължение за участие в 

медиация, независимо дали същото е част от приложимото законодателство или от 

предварително подписания от страните договор. Респективно, в случай че 

съществува подобно задължение, се очаква съдът да откаже разглеждане на казуса, 

докато не бъде завършена процедурата по медиация.  

 

 
8 Напр. Van Slyke v. Gibson, 146, Cal. App. 4th 1296 [2007] 
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b) Страни, включили медиационна клауза в договора помежду си, 

задължени ли са първо да участват в процедура по медиация, преди да 

имат право да се обърнат към съда? - ДА 

Стига клаузата на споразумението ясно да изисква провеждането на медиация преди 

дадена страна да има право да заведе съдебно дело или да заяви арбитраж, желателно 

под формата на задължително предварително условие, то съответната клауза 

обикновено ще бъде приведена в сила. 

 

Споразумението за отнасяне към медиация се приема за обвързващ договор, но 

самата процедура по медиация е доброволна. Това се дължи на факта, че страните 

запазват правото си да изберат дали да продължат участието си в нея, както и дали да 

се съгласят на дадено предложение за разрешаване на спора. Някои клаузи за 

медиация изискват страните да посещават процедурата за определен минимален 

брой часове или дни, преди да имат право да се оттеглят.  

 

3. Процедура по медиация 

a) Описани ли са в закон детайли относно медиационната процедура, подход 

и/или конкретни задължения на медиатора? - НЕ 

Самата процедура по медиация не е регулирана от нормативен акт. 

b) Гъвкав ли е / подлежи ли на договорка стилът на медиационната 

процедура и на подхода на медиатора? - ДА 

По принцип, медиационната процедура се определя в спогодбата за медиация, 

сключена между страните и медиатора. Различни институции, които предлагат 

медиация, са разработили конкретни процедури за провеждането й. Страните могат 

да изберат дали да включат подобни клаузи или да се обърнат към определен център 

след възникването на конфликта. В случай, че липсва споразумение между страните 

относно спазване на определени правила или наличен пакет от правила, от 

медиатора се очаква да приложи каквито правила счете за най-подходящи.  

 

c) Има ли право медиаторът да предложи необвързващо мнение? - ДА 
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Като основно правило, медиаторът не съветва страните. Въпреки това, той има право 

да направи това, обикновено когато самите страни го помолят. Калифорнийският 

Закон за Международния Арбитраж и Помирителните процедури (КГПК, от Сек. 

1297.11 нататък) гласи, че "помирителят има право по всяко време да подготви и 

предложи вариант на споразумение" (Сек. 1297.361), както и че "никоя от страните не 

е задължена да приеме такова предложение за споразумение" (Сек. 1297.362).  

 

d)  Има ли право медиаторът да предложи обвързващо мнение? - ДА 

Въпреки че е напълно допустимо страните да се съгласят на подобна процедура, така 

наречената "обвързваща медиация" все още е рядко срещана форма на разрешаване 

на спорове и не е широко възприета. Понастоящем тя се използва основно в 

строителната индустрия, основно за разрешаването на спорове за изплащане на 

сравнително малки парични суми. Процедурата по обвързваща медиация започва 

като обикновената, неофициална медиация, целяща да разреши колкото се може 

повече проблеми. При липса на прогрес в процедурата, медиаторът постановява 

обвързващо решение относно същите. Всички подобни проблеми, разрешени по 

такъв начин, се включват и описват детайлно в обвързващо медиационно 

споразумение между страните. 

 

e) Преобладаващ стил на медиация при търговски конфликти отн. предмета 

на конфликта- Фасилитираща / Оценъчна 

Фасилитиращата и оценъчната медиация са двата най-често срещани вида 

медиация. Много адвокати предпочитат оценъчния стил по отношение на същината 

на спора, въпреки че специалистите от академичната сфера твърдят, че чрез 

фасилитиращ подход се постигат най-добри резултати, включително определени 

решения, които не биха били възможни, ако медиаторът използва основно 

оценъчния стил. Трансформиращият стил не се среща често, що се отнася до 

търговски спорове.  

Важно е да се отбележи, че в хода на една и съща процедура по медиация, медиаторът 

не е задължен да използва само един определен стил на провеждане. По-опитните 
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медиатори обикновено прилагат различни стилове, в зависимост от това кой би бил 

най-подходящ за съответния етап или дори конкретния момент от процедурата.  

 

f) Преобладаващ подход при търговски конфликти отн. процедурни аспекти 

- Насочващ (Фасилитиращ) 

Насочващият стил на медиация е най-разпространен сред търговските конфликти, 

тъй като може да бъде успешно комбиниран с оценъчния стил на медиация, 

обикновено прилаган от пенсионирани съдии, понастоящем медиатори. Прието е, че 

начинът, по който даден медиатор ще подходи към даден конфликт, зависи основно 

от неговия персонален стил на провеждане. Специалисти от академичната сфера 

често обръщат внимание, че медиаторът, който насочва страните по начин, който те 

трудно биха забелязали, постига най-добрите резултати. На практика, съществуват и 

медиатори, които избират изцяло фасилитиращ подход относно процедурните 

аспекти на медиационните сесии. 

 

g) Преобладаващ стил на медиация при граждански (семейни) конфликти 

отн. предмета на конфликта - Трансформираща / (Оценъчна) 

По отношение на семейните казуси се наблюдава преобладаване на 

трансформиращия подход, тъй като все повече медиатори обогатяват познанията си 

за социалните и психологическите аспекти на подобен конфликт. Заради това, те се 

стремят да трансформират конфликта, тъй като тези конфликти в преобладаващия 

брой случаи включват и деца, поради което следва да се установят едни работещи 

дългосрочни отношения. Някои медиатори в сферата на бракоразводните казуси 

също така използват и оценъчен стил в хода на медиационната процедура.  

 

h) Преобладаващ стил на медиация при граждански (семейни) конфликти 

отн. процедурни аспекти - Фасилитиращ 

Повечето медиатори на територията на Калифорния предпочитат фасилитиращия 

или насочващия стил, що се отнася до процедурните аспекти на медиационните 

сесии.  
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i) В случай, че е приложима, по какъв начин се практикува оценъчната 

медиация? - Обща препоръка 

Оценъчният подход се използва в различни случаи от различни медиатори. 

Благодарение на натрупания опит, те се научават кога да подходят по друг начин и 

кога да предложат мнението си относно конфликта на страните. Обикновено този 

подход е предпочитан от адвокати, чието възнаграждение зависи от постигнатия 

резултат. По тази причина те обикновено избират за медиатори съдии в пенсия, тъй 

като те преобладаващо прилагат оценъчния подход, за разлика от техните колеги 

адвокати/хора извън юридическата професия. Когато даден медиатор прилага 

оценъчен подход, или от него бъде поискано да сподели своята оценка на конфликта, 

тя винаги се дава под формата на необвързваща Обща препоръка (освен ако не е при 

условията на "обвързваща медиация"). 

От години някои върховни съдилища (вкл. Върховният Съд на Лос Анджелис) са 

прибавили процедура по АРС, която се нарича "неутрална оценка" (наричана по-

рано "ранна неутрална оценка"). Безпристрастните лица, избирани за такива 

процедури, обикновено са адвокати с богат опит в определения вид казус, който 

трябва да оценят. Употребата на тази форма на АРС, обаче, тепърва предстои да бъде 

развивана, тъй като интересът към нея все още е сравнително малък. 

 

j) Преобладаваща медиационна процедура при търговски конфликти - 

Комбинация от типове 

Въпреки, че много адвокати не са поддръжници на провеждането на общи 

медиационни сесии със страните, медиаторите често използват комбинация от общи 

и индивидуални срещи. Много разпространена практика в миналото е било 

стартирането на процедурата по медиация с обща среща. Напоследък се наблюдава 

комбиниране на подходите и в случаи, където има значителна емоционална 

натовареност, медиаторът може да избере да инициира индивидуална среща 

поотделно с всяка от страните, и да пристъпи към обща такава едва след като 

страните са свикнали с хода на процедурата. При сравнително малки случаи 

(например тези при непозволено увреждане), е често срещано цялостната 

медиационна процедура да протече в индивидуални сесии.  
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k) Преобладаваща медиационна процедура при граждански (семейни) 

конфликти - Комбинация от типове 

При семейната медиация, основният определящ фактор е дали емоциите от срещата 

с другия съпруг, особено ако не се представляват от консултант/адвокат, се явяват 

пречка за нормалното протичане на процедурата. Именно затова няма обособен 

определен тип на процеса, а най-често се използва комбинация от типове.  

 

l) Статут на постигнатото чрез медиация споразумение и условия за неговото 

привеждане в сила 

Страните имат право да поискат издаване на съдебна заповед, с която постигнатото 

споразумение да бъде приведено в сила – аналогично на възможността за одобравяне 

на споразумението по медиация в България и издаването на изпълнителен лист 

впоследствие на това основание.  

 

4. Акредитиране на медиаторите 

a) Изисква ли се официално акредитиране/сертифициране или вписване на 

медиаторите? - НЕ 

Медиацията в САЩ е нелицензирана професия. Всеки има право да се представя като 

медиатор, независимо колко много или малко обучениe или опит е преминал или 

притежава. Предполага се, че пазарът ще избере най-добрите медиатори.  

В Калифорния няма приета за територията на целия щат процедура по 

сертифициране или акредитиране на медиатори. Някои щати, включително 

Флорида, Северна и Южна Каролина, са приели сертифицираща процедура за 

определени категории медиатори. На федерално ниво, Щатските министерства на 

Труда и Военноморското дело предоставят сертифициране на медиатори. Понякога 

се наблюдават и опити частни компании да продават обучения и "сертифициране", 

но такива не са официално приети и обикновено се счита, че нямат никакво 

значение.  

От друга страна, съществуват легитимни и одобрени академични дипломи, с които 

даден кандидат може да се сдобие. Обикновено курсове на университети и 
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следдипломни специализации се възприемат като свидетелство за цялостна 

подготовка в сферата. Трябва да се има предвид, че заради прилагането на пазарния 

принцип, описан в следващата точка, не всички предлагани курсове са с еднакво 

качество.  

 

b) Установено ли е съгласно пазарни принципи (чрез частни сертифициращи 

организации) - ДА 

Поради липсата на формална акредитация, изборът на медиатори се осъществява на 

пазарен принцип. Разбира се, вследствие на това възникват проблеми, тъй като 

невинаги изборът на потребителите на медиационни услуги съвпада с академичните 

теории относно най-добрия вариант. Много адвокати, които се явяват групата 

потребители, които най-често правят избора на медиатор, погрешно считат, че 

познания в определена сфера на правото е по-важна от обученията и опита в 

практикуването на медиация. Това противоречи на основни теории сред учените, 

според които практиката е много по-важна, отколкото конкретни познания в 

юридическите науки.  

 

c) Подлежи ли на държавно регулиране? - НЕ 

Няма налични държавни регулации, които са приложими към квалифицирането на 

медиаторите, с изключение на съдебно-реферирана медиация. В такива случаи към 

медиаторите се прилагат специални минимални етични и поведенчески стандарти, 

както и процедури за подаване на жалби, които могат да доведат до премахването на 

даден медиатор от съдебния панел или специален списък, в случай че съответната 

жалба се окаже основателна.  

 

d) Хорариум часове за основно обучение по медиация - 40 часа 

Няма изисквания, които да важат на територията на целия щат относно основното 

обучение на медиаторите, нито има такива за медиатори, свързани с процедури, 

реферирани от съд по отношение на гражданско-правни казуси. Въпреки това, в 

щата са приложими минимални изисквания към медиатори, които водят 

задължителни медиации относно родителски права и права за посещение. С 
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последна версия в сила от 2016 г., Съдебният съвет е приел Правило 10.781 - "Свързани 

със съда безпристрастни лица", което в Пара. (а) гласи, че "всеки висшестоящ съд, 

който състави списък с медиатори, на разположение на страни по граждански дела 

от общ характер (...) трябва да установи минимални изисквания относно 

квалификациите, които трябва да притежава всеки от медиаторите, имащи право да 

бъдат включени в списъка на съда (...) . При установяването на въпросните 

изисквания, съдилищата е желателно да вземат предвид "Модела на стандартите за 

квалификация на медиаторите в свързани със съдилища медиационни програми за 

граждански дела от общ характер", издаден от Администрацията на Съдилищата". 

Моделът на стандартите за квалификация съдържа минимум от 40-часово обучение 

(наред с други изисквания).  

 

Действително има голям брой съдебни институции, които изискват 40-часово 

обучение по медиация като минимум. От друга страна, много от съдилищата не 

следват гореописания Модел, включително Висшестоящият съд на Orange County, 

където изискването е за преминато обучение от минимум 30 часа. 

 

e) Съществува ли задължение за професионално продължаващо обучение за 

акредитирани / сертифицирани медиатори? - НЕ 

Както е описано по-горе, местната система не изисква от медиаторите да бъдат 

сертифицирани или акредитирани. По отношение на свързаните със съдебни 

институции програми, съгласно Модела на стандартите за квалификация, 

съдилищата изискват от включените в списъците им медиатори да посещават поне 

седем часа допълнителни обучения по медиация на всеки две години и да ръководят 

медиацията на поне две граждански дела от общ характер, съгласно съдебна 

програма за медиация, на всеки две години. Повечето съдилища са приели мерки, 

подобни на гореописаните. 

 

5. Кой може да бъде медиатор? 

a) Сертифициране от частни организации - НЕ 
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Поради описаната по-горе липса на сертифициране или акредитиране на 

медиаторите в Калифорния, всеки има правото да се представя като медиатор, 

независимо от практическия си опит и обучения. Страните сами избират най-

подходящия според тях. 

 

b) Установено чрез законови разпоредби – НЕ 

 

c) Ограничения относно професията на даден медиатор – НЕ 

Поради липсата на изисквания за сертифициране на медиатори на територията на 

Калифорния, медиаторите и на съдебно-реферирани казуси също не е необходимо 

да са адвокати. Има голям брой изключително опитни медиатори с отлична 

репутация на територията на щата, които не са адвокати. Независимо дали става 

въпрос за местна или трансгранична медиация, не съществува специално изискване 

лицето, което желае да практикува като медиатор, да бъде адвокат. Повечето курсове 

по медиация, които се предлагат от университети (например от институт Strauss към 

Pepperdine Law School), все пак имат изискване към лица, които не са специалисти в 

юридическите науки, да притежават диплома за завършена бакалавърска степен.  
 

6. Директива на ЕС – НЕ е приложима 

7. Основни законодателни разпоредби, отнасящи се до 

медиацията/арбитража 

a) Налични от: 1997 (основни) 

Основните законодателни разпоредби, отнасящи се до местната гражданска 

медиация на територията на Калифорния се съдържа в Сек. 1115 – 1128 от Кодекса за 

доказателствата (Evidence Code), който дефинира значението на медиацията, кога 

започва и кога приключва процедурата (както и по какъв начин), и също така 

определя наличието и вида на конфиденциалност, приложима към медиацията.  

 

От друга страна, разпоредбите, които определят и регулират създаването на Съда за 

помиряване на семейства (Family Conciliation Court) и провеждането на медиации 

относно родителски права и право на посещения, се съдържат в Сек. 1820 – 1842 и 

3170-3188 от Семейния кодекс. Тяхното първоначално публикуване и влизане в сила 
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се е случило през 1939 г., като оттогава подлежат на поправки и изменения, най-

скорошните от които са се случили през 2010 г.  

 

Законът за Международния Арбитраж и Помирителни процедури е включен в Сек. 

1297.11 – 1297.432 на КГПК, чийто Сек. 1297.341 – 1297.432 се отнасят до международна 

медиация. Съответният Закон е влязъл в сила през 1988 г.  

 

8. Институции / Организации, предоставящи медиационни услуги 

a) Медиационните центрове / Медиаторите могат да бъдат под различни 

правни форми – ДА 

Медиационните организации могат да бъдат в диапазона от един самостоятелен 

медиатор до корпорации, за които да работят голям брой медиатори. Обръщаме 

внимание, че не съществува единен списък с организациите, които предоставят 

медиационни услуги.  

 

b) Отделни физически лица имат право да предоставят медиационни услуги 

– ДА 

Няма установени рестрикции срещу практикуването на медиационни услуги от 

страна на отделни физически лица. Обикновено практикуващите медиация се 

организират под формата на корпорации или дружества с ограничена 

отговорност.  

 

9. Такси и финансова помощ 

a) Таксата подлежи ли на свободно договаряне и при какви условия? – ДА 

При медиационни процедури, които не са свързани със съдебна институция, 

медиаторът се избира свободно и условията по договора с него подлежат на 

преговаряне.  

 

b) Фиксирана в определени случаи съгласно приложима регулация – ДА 

Таксите за провеждане на медиационни процедури, свързани със съдебни 

институции, обикновено са определени от съответното съдилище, като разликите в 
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размера им са значителни. Някои примери са следните: Contra Costa: половин час 

подготовка и първите два часа на медиационната процедура са безплатни; Riverside: 

При спорове с материален интерес под 100,000 USD, 50 USD на час за всяка от 

страните за първия час на подготовката и два часа от медиационната процедура; San 

Diego: 150 USD на час за първите два часа от медиационната процедура; San Francisco: 

един час подготовка и два часа от медиационната процедура са безплатни, но 

Адвокатската колегия на San Francisco налага по 250 USD на всяка от страните като 

административна такса. 

c) Средна часова ставка за търговски или трансгранични казуси – 400-500 USD 

Средната часова ставка за търговски казуси варира между 400 и 500 USD. 

Начинаещите медиатори обикновено установяват по-ниска ставка, докато услугите 

на опитни медиатори с утвърдена репутация могат да надхвърлят 800 USD на час.  

 

d) Средна часова ставка за граждански казуси – 250 – 400 USD 

Средната ставка за семейни казуси например е като цяло по-ниска, като обикновено 

е в диапазона между 250 – 400 USD на час.  

 

e) Налична ли е правна помощ за медиационни услуги? – ДА 

Съгласно Закона за Програми относно разрешаване на конфликти, съществуват 

възможности за местно установяване и финансиране на неофициални програми за 

разрешаване на спорове. Чрез тях се предоставят субсидии на организации с 

нестопанска цел, които предлагат безплатни или по-евтини медиационни услуги на 

страни по казуси с малък материален интерес, тормоз, неправомерно задържане и 

други проблеми в сферата на гражданското право. Обикновено съдилищата споделят 

малка част от таксите, получени при завеждане на дела, с организации – доставчици 

на медиационни услуги съгласно ЗПОРК и осигуряват помещенията, където 

медиаторите – доброволци да изпълняват дейността си.  

 

f) Покриват ли се медиационните такси от застрахователни планове? – НЕ 

Обикновено таксите за медиационни услуги не могат да бъдат покрити от 

застрахователни планове, тъй като този тип застраховане не е все още широко 
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разпространен в САЩ). Въпреки това, съществуват малки застрахователни 

компании, които подкрепят медиацията като способ за разрешаване на спорове чрез 

предоставяне на малка част от разходите по провеждане на медиация.  

 

g) Субсидират ли се медиационните услуги във връзка със съдебни 

производства – ДА 

Почти всички случаи, свързани със съдебна институция, са „субсидирани“, тъй като 

медиаторите предоставят безвъзмездно своите услуги съгласно местните правила 

относно свързана със съда медиация. Адвокатите, представляващи страните по 

делото, както и техните клиенти, имат достъп до медиатори, които предоставят 

услугите си безвъзмездно или срещу занижена цена. В програмите на някои 

съдилища е разписано, че ако съдията препрати дадено дело на ограничена 

процедура по медиация, тя се извършва срещу занижени (или изцяло липсващи) 

такси, стига страните да спазват определени процедури по избор на медиатор. 

Съгласно такива програми, медиаторите получават сравнително малко 

възнаграждение от страна на съдебната институция. Отбелязваме, че при казуси с 

материален интерес в размер, надвишаващ 50,000 USD, процедурата се ръководи по 

правилата на друг вид програми, съгласно които медиаторите предоставят 

безвъзмездно само първите три часа медиационни услуги. 

 

Обикновено медиационните процедури относно упражняването на родителски 

права, попечителство и проблеми, свързани с правото на личен контакт, които се 

извършват чрез Център за помиряване на семейства, са безплатни.  

 

10. Правен контекст 

a) Съществува ли връзка между съдиите и медиаторите / процедури по 

медиация, освен по отношение на препращания от съдилища или 

медиационни програми, свързани със съдилища? – НЕ 

Не съществува никаква по-специална връзка между съдии и медиатори. С някои 

малки изключения, съдиите в Калифорния са поддръжници на медиацията. Също 
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така адвокатите, които не направят първо опит за медиация на казуса, по който са 

наети, обикновено губят благоразположението на съдията по делото.  

 

b) Връзка между медиацията и съдебната система (гледа ли се на медиацията 

като част от съдебната система)? – ДА 

Докато повечето граждани на щата не считат, че медиацията е официална част от 

неговата съдебна система, всеки Апелативен съд в Калифорния, с изключение на Лос 

Анджелис, има разработена програма за АРС, която включва на практика всяко дело, 

което очаква да бъде редовно заведено в съответния съд, независимо дали по силата 

на задължителен опит за алтернативното му разрешаване, или препращането му от 

страна на самата институция. Така, медиацията се превръща в съществена част от 

процедурите, по които се ръководи развитието на определено дело или, казано по-

просто – в неразделна част от съдебната система.  

 

11. Споразумение, постигнато чрез медиатор 

a) Договорна (писмена) форма - ДА 

Сек. 1123 и 1124 от Калифорнийския Кодекс за доказателствата предвиждат, че 

единствено постигнатото в писмена форма медиационно споразумение е годно 

доказателствено средство за установяване на постигнато съглашение между страните. 

В допълнение, такова споразумение трябва да отговаря и на други условия, 

включително изрично упоменаване в текста, че подлежи на привеждане в сила и 

може да бъде представяно публично.  

 

b) Автоматично влизане в сила – НЕ 

Споразумение, постигнато чрез медиация, не влиза автоматично в сила, но има 

специфики, що се отнася до резултати от международни процедури.  

 

c) Привеждане в сила при настъпването на уговорени между страните 

обстоятелства – ДА 

На страните се предоставя възможността да подадат своето споразумение за 

одобрението му и придаването му на силата на съдебно решение. До така нареченото 
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„регламентирано съдебно решение“ се прибягва особено в случаи, в които става 

въпрос за заплащане на определена сума на вноски, изпълнението на задължения в 

бъдеще или в рамките на фиксиран период от време.  

 

d) Привеждане в сила при настъпването на обстоятелства, определени в 

закон / изрична регулация – НЕ 

Съгласно местното законодателство на Калифорния, няма определен текст, 

независимо дали под формата на изрична разпоредба или не, по силата на който 

дадено споразумение може да бъде приведено в сила непосредствено след 

постигането му.  

 

Въпреки това, в Калифорнийския Закон за Международния арбитраж и 

помирителните процедури (сек. 1297.401), „писменото споразумение има статута на 

арбитражно решение, постановено от панел, съставен на територията на и действащ 

по силата на законите на Калифорния, и има силата на окончателно постановено 

арбитражно решение“. Вследствие на това, след като бъде подписано от страните или 

техните представители и избрания от тях медиатор, съответното споразумение 

автоматично придобива обвързващия характер на арбитражно решение.  

 

12. Конфиденциалност 

a) Законово основание – ДА 

Конфиденциалността на всички медиационни процедури, с изключение на тези с 

предмет попечителство над деца и спорове относно правото на личен контакт на 

родителя, е основана на Сек. 1115 – 1128 от Калифорнийския Кодекс за 

доказателствата. Чрез тях се налага почти пълна конфиденциалност на 

медиационната процедура, което обаче има и своите негативни страни. Една от по-

често срещаните се изразява в изключването на доказателствен материал, 

произтичащо от твърде стриктната интерпретация на Сек. 1119, наложена от страна 

на Калифорнийския Върховен Съд. Въпросната разпоредба на практика третира 

като конфиденциална цялата информация споделена във връзка с и по време на 

процедурата по медиация (от първия разговор с медиатора, през всички уговорки за 
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и по време на процедурата, вкл. между адвокат и клиент), и изключва всичко това от 

доказателствата, приложими към по-голямата част от производствата.  

Сек. 1119 (а) гласи, че „Никакви доказателства или твърдения или признания, 

направени за целите на, в хода на или вследствие на медиационна процедура или 

консултация във връзка с такава процедура, не може да бъдат приемани или считани 

за предмет на задължително обявяване, и представяне на такива доказателства не 

може да бъде налагано в каквото и да е арбитражно, административно, гражданско 

производство, или друго производство, което не е с наказателен характер в което, 

съгласно приложимото законодателство се налага даването на задължителни 

показания“. В сек. 1119 (б) е разписано, че всички писмени материали, изготвени за 

целите на медиацията или в хода на нейното провеждане, са конфиденциални и не 

могат да бъдат приемани за доказателства в съдебно производство, а 1119 (в) 

утвърждава пълната конфиденциалност на всичко споделено и/или случило се в 

хода на медиацията, като налага на страните задължение за спазването й дори извън 

контекста на каквито и да било съдебни процедури. Относно международни 

медиации, които се провеждат на територията на Калифорния, задълженията за 

спазване на конфиденциалност се определят от сек. 1297.37, КГПК. Тези разпоредби 

нямат съществени разлики спрямо описаните по-горе.  

 

Относно спорове с предмет попечителство над деца и упражняване правото на 

личния контакт с родителя, задължителната процедура по медиация се провежда на 

основание сек. 3170 и последващите от Семейния Кодекс. Повече от половината от 

съдилищата на територията на Калифорния са приели местни правила по силата на 

сек. 3183, КСК, която дава право на медиатора да отправя предложения към съда по 

отношение на попечителство и посещения, ако проблемът не е бил разрешен в 

цялост. За тази конкретна цел, медиаторите се определят за „съветници по 

отношение на въпросите за попечителството“, тъй като по този начин се заобикалят 

рестриктивните изисквания за конфиденциалност на процедурата.  

 



                                                               
 

 

ДОКЛАД И АНАЛИЗ – СТРАНИЦА 29 
 

Този документ е изготвен по Проект BG05SFOP001-3.003-0079-С01 „Правен балансьор – онлайн достъп до 
правосъдие“, финансиран от Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“ 

b) Освобождаване на медиатори / арбитри от задължение да предоставят 

доказателства в хода на съдебно производство и/или арбитраж (на 

основанията на закон или договор) - ДА 

Сек. 703.5 от Кодекса за доказателствата гласи (с някои много редки изключения), че 

никой арбитър или медиатор няма задължение да дава показания, в хода на каквото 

и да е последващо гражданско производство, по отношение на което и да е твърдение, 

действие или решение, възникнало в хода на медиационната процедура. 

Приложението на тази конкретна разпоредба може да бъде премахнато по силата на 

споразумение, сключено между всички страни, които участват в процедурата. 
 

13. Обучение 

a) Обучението по медиация е компонент в общоприетия учебен план по 

специалност „Право“ – НЕ 

Повечето юридически факултети все още не са обособили медиацията като отделен 

задължителен курс. Към настоящия момент, тя присъства като тема в програмата на 

курса по граждански процес.  

 

B. Тексас9 

1. Препращане към медиация  

a) Винаги доброволно - НЕ 

Практиката за разрешаване на казуси чрез употребата на медиация се установява 

чрез приемането на Тексаския Закон за АРС (1987) (сек. 154 и последващи, ТГПК10), 

който предвижда налагането на задължителни процедури по алтернативно 

разрешаване на спорове, вкл. медиация. Чрез приемането на редица текстове, на 

съдебните институции се предоставя конкретната власт да задължават страните по 

дадено производство да участват в медиационна процедура. Въпреки предвидените 

възможности за обжалване, малка част от възраженията са уважени на практика. В 

много случаи, съдилищата активно пренасочват дела към медиация, а в началото 

дори са посочвали конкретни медиатори. С разпространяването на медиацията сред 

все повече специалисти в правната сфера, се наблюдава и все по-честото 

 
9 Използвана е частична информация от публикация на проф. K. Kovach, нещатен преподавател 
в Baylor Law School, Тексас 
10 Тексаски Кодекс за гражданския процес и приложимите мерки 
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организиране на медиационна процедура, чрез адвокатите на страните, преди 

издаването на съответното съдебно решение за това. В много от по-големите градове, 

съдилищата включват изискването за провеждане на медиация до определена дата, 

като част от процедурата по насрочването на дадено заседание или по силата на 

приложимия вътрешен правилник на съдебната институция.  

 

b) Задължително (в определени случаи) - ДА 

Конкретната разпоредба, която овластява съдилищата да препращат към медиация 

гласи: "Дадена съдебна институция има правото, по свое усмотрение или при 

постъпило искане от дадена страна, да препрати текущ конфликт към алтернативна 

процедура за неговото разрешаване...". Въпреки общата формулировка тук, и 

обособяването на няколко процедури11 медиацията е била и остава най-използваната 

от тях. Съдилищата все пак дават право на страните да изберат сами в каква 

процедура по АРС да участват, стига да има изразено съгласие между тях по темата.  

 

c) Възможност за препращане от съд или за медиация, свързана със съд - ДА 

Повечето частни процедури по медиация са свързани с текущи съдебни дела, по 

които адвокатите на страните са установили необходимостта от провеждане на 

медиация в хода на съответното съдебно производство.  

 

d) Възможност за възложена от съд процедура по медиация - ДА 

Много често съдиите не възлагат конкретни казуси на определени медиатори. Към 

настоящия момент е по-разпространена практиката съдилищата, в рамките на 

предварителния етап от образуване на производство или при постаноявване на 

определението за насрочване на заседание, да определят срок, в рамките на който 

медиацията трябва да е приключила. Респективно, съдилищата продължават да 

препращат към медиация, но начинът е по-малко рестриктивен.  

 

e) Налагат ли се санкции от съда в случай, че не бъде изпробвана процедура 

по медиация? - ДА 

 
11 Сек. 154.024, 154.025, 154.026, 154.027, ТГПК 
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В някои случаи, не се налагат санкции, тъй като практиката се е развила по 

противоречив начин. Тексаският Семеен Кодекс предвижда задължително 

добросъвестно участие в процедура по медиация, но не предписва ясни мерки, които 

да се прилагат в случай, че изричното условие за добросъвестност на страните не бъде 

спазено от някоя от тях. В последващи решения на апелативни съдилища, практиката 

е противоречива както на щатско, така и на федерално ниво. 

 

f) Налагат ли се санкции по закон в случай, че не бъде изпробвана процедура 

по медиация? - НЕ 

Няма приложим закон или съдебна практика, на която да се основават подобни 

санкции. От друга страна, последствията от непровеждане на медиация се решават 

от всяка отделна съдебна институция. Затова, всеки отделен съдия има широки 

правомощия относно определянето на начина на санкциониране, което да бъде 

наложено на дадена страна.  

 

g) Налични ли са поощрения за изпробване на процедура по медиация преди 

обръщане към съд? - ДА 

В някои случаи съществуват поощрения. Те се изразяват основно в по-бързо и ранно 

насрочване на заседанието по делото (разбира се, ако процедурата по медиация не е 

била успешна), както и ускорена обработка от страна на съответното деловодство. В 

някои градове провеждането на медиация е било необходимо условие за поддържане 

на производството, в случай че то би подлежало на закриване поради неявяване на 

ищец на дадено заседание. Тексаските съдилища са били, и все още са, с 

индивидуални подходи по отношение на АРС. 

 

h) Разрешава ли се присъствието на / представителство от външен консултант 

(адвокат) по време на медиационните сесии? - ДА 

Въпреки, че не съществува конкретно правило или изискване, приложимо към 

въпроса, установената практика е адвокатите, представляващи страните, да 

присъстват и активно да участват в медиационните сесии.  
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i) Задължително ли е присъствието на външен консултант? - НЕ 

Това е решение, което се взема от страната и адвоката й. В повечето случаи, обаче, 

установената практика е адвокатите да присъстват на медиационните сесии заедно с 

клиентите си.  

 

2. Клауза за рефериране към медиация  

a) Допустим ли е казусът за разглеждане от съд при наличие на медиационна 

клауза? - ДА 

Съдилищата обикновено биха наложили валидно сключени клаузи за отнасяне на 

спора към медиация, но страните са тези, които трябва да повдигнат въпроса пред 

съответната съдебна институция. 

 

b) Страни, включили медиационна клауза в договора помежду си, 

задължени ли са първо да участват в процедура по медиация, преди да 

имат право да се обърнат към съда? - ДА 

Наличието й, обаче, трябва да бъде представено на вниманието на съда от страна на 

адвокатите. В такъв случай, и ако е ясно разписано в договора, че провеждането на 

медиация е задължително предварително условие за арбитраж или провеждане на 

съдебно производство, тогава съдът ще издаде съответната заповед. 

 

3. Процедура по медиация 

a) Описани ли са в закон детайли относно медиационната процедура, подход 

и/или конкретни задължения на медиатора? - НЕ 

Медиационната процедура е дефинирана общо, без определени конкретики. 

Приложимата дефиниция гласи, че "медиацията е форум, на който безпристрастно 

лице - медиатор, подпомага комуникацията между страните, за да съдейства относно 

помирение, разрешаване или постигане на разбирателство помежду им" (сек. 154.023, 

ТГПК). На практика, обаче, медиацията се е развила като гъвкав подход, обхващащ 

широк спектър от действия и подходи. 
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b) Гъвкав ли е/подлежи ли на договорка стилът на медиационната процедура 

и на подхода на медиатора? - ДА 

Тъй като на практика в Тексас не съществува конкретен орган, който да 

администрира или следи медиационната практика, начинът на провеждане на 

процедурите е изцяло зависим от страните. Въпреки, че съдилищата имат някакви 

правомощия да наблюдават дадена процедура, обикновено техният фокус е основно 

върху нивото на посещение на страните и тяхното активно участие.  

 

c) Има ли право медиаторът да предложи необвързващо мнение? - ДА 

Въпреки изрично разписаното в сек. 154.023(b), че "медиаторът няма право да налага 

свое собствено решение на проблемите на страните", на практика незадължаващо 

мнение бива често представяно от страна на медиаторите при поискването му от 

страните, основно като опит да се избегнат безизходните положения.  

 

d) Има ли право медиаторът да предложи обвързващо мнение? - НЕ 

Въпреки това, при наличието на изрично съгласие от всички страни, медиаторите 

могат да преминат в ролята на арбитър, като декларират, че медиацията е 

приключила. В такъв контекст, медиаторът (вече като арбитър), издава обвързващо 

мнение. 

 

e) Преобладаващ стил на медиация при търговски конфликти отн. предмета 

на конфликта - Оценъчна/Фасилитираща 

Въпреки, че по закон медиацията в Тексас се определя като фасилитираща 

процедура, на практика повечето търговски медиатори прилагат по-оценъчно 

изразен подход, при който медиаторът предлага решение. Обикновено това се дължи 

на участието на адвокати в медиационната сесия, които се фокусират върху и често 

водят преговорите по характерен за юристите начин. В допълнение, въпреки 

съществуването на етични правила за медиаторите, които понякога навеждат към по-

фасилитиращ подход, не е наличен начин за принудителното им приложение 

поради липсата на регулаторен орган.  
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f) Преобладаващ подход при търговски конфликти отн. процедурни аспекти 

(фасилитиращ, насочващ, etc.) - Насочващият е най-широко разпространен 

 

g) Преобладаващ стил на медиация при граждански (семейни) конфликти 

отн. предмета на конфликта (фасилитираща/оценъчна/трансформираща, 

друга) 

Както е описано по-горе, най-разпространените стилове са Оценъчният, при който в 

правомощията на медиатора е да предлага решение, и Фасилитиращият – при който 

медиаторът единствено съдейства за установяването на контакт между страните. 

 

h) Преобладаващ стил на медиация при граждански (семейни) конфликти 

отн. процедурни аспекти – фасилитираща медиация, при която 

медиаторът единствено подпомага подобряването на комуникацията 

между страните. 

Фасилитиращата медиация е с преимуществено приложение в сферата на 

гражданските конфликти, макар това да зависи от медиатора и нуждите на страните 

по съответния казус. Тъй като медиаторите развиват своя опит в широк спектър от 

сфери, става все по-вероятно да съобразяват подхода си спрямо конкретните нужди, 

в зависимост от проблемите, които изникват в хода на самата процедура по медиация. 

 

i) В случай, че е приложима, по какъв начин се практикува оценъчната 

медиация (неутрално, обща препоръка, професионално становище на 

юрист, друго)? - Всички изброени 

Медиаторът, провеждаща оценъчна медиация е този, който определя и конкретния 

начин, по който да даде оценка/решение на дадения конфликт – включително и след 

събирането на допълнителни данни и мнение на редица други специалисти. 

 

j)  Преобладаваща медиационна процедура при търговски конфликти 

(индивидуални сесии (само) / общи сесии(само), комбинация от двата типа, 

друго) - Комбинация; 
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k) Преобладаваща медиационна процедура при граждански (семейни) 

конфликти (индивидуални сесии (само) / общи сесии(само), комбинация от 

двата типа, друго) - Комбинация. 

 

l) Статут на постигнатото чрез медиация споразумение и условия за неговото 

привеждане в сила (чрез издаване на съдебно постановление, etc.) 

Споразумението, постигнато чрез медиация, в писмена форма, се възприема като 

валидно сключен договор.  

 

4. Акредитиране на медиаторите 

a) Изисква ли се официално акредитиране/сертифициране или вписване на 

медиаторите? - ДА 

Разпоредбите, в които се съдържат изискванията, приложими към медиаторите, са 

Сек. 154.052 ТГПК, който гласи единствено, че за да бъде дадено лице квалифицирано 

за назначаване като безпристрастна трета страна (не задължително като медиатор), 

въпросното лице трябва да завърши 40 часа учебна подготовка. Законът също така 

съдържа, в част C, че дори и дадено лице да не бъде квалифицирано чрез 

определената учебна подготовка, съдилищата имат право да го назначат, ако съдът 

основава решението си на "юридическо или друго професионално обучение или 

опит, конкретно в сферата на процедури по разрешаване на спорове". Редом с това е 

създадена и доброволната TMCA (Texas Mediation Credentialing Association). Тази 

асоциация е изградена от представители от няколко организации, действащи на 

територията на щата, в опит да се създаде тяло, което да налага стандарти за 

провеждане на качествена медиация на територията на Тексас. Одобрените 

медиатори, включени в нея, имат дългогодишен опит в практикуването на 

медиационни процедури, като всеки кандидат трябва да отговаря на определени 

изисквания. Членството в тази или подобна организация, обаче, не е необходимо 

условие за водене на процедури. 

 

b) Установено ли е съгласно пазарни принципи (чрез частни сертифициращи 

организации)? - ДА 
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По отношение на потребители на медиационни услуги, пазарът е този, който 

определя избора на даден медиатор. Процедурата се изразява основно в избирането 

на подходящо лице от страна на представляващите страните адвокати. В някои 

търговски и гражданско-правни дела, където производството не е образувано и 

страните не се представляват от консултанти, медиаторът обикновено е препоръчан 

на страните от трети адвокат или друг професионалист, на когото страните имат 

доверие. 

 

c) Подлежи ли на публично регулиране? - НЕ 

Няма друга публична регулация освен разпоредбата, описана по-горе. Въпреки, че 

съществуват доброволни методи за акредитация, единственото официално 

приложимо изискване е преминаването през основното обучение.  

 

d) Хорариум часове за основно обучение по медиация - 40+ часа 

Въпреки, че това изискване за квалификация е приложимо единствено за тези, които 

биха искали да бъдат назначавани от съдилища, напрактика повечето лица, които се 

представят за медиатори, независимо дали като доброволци или на свободна 

практика, са завършили поне основното 40-часово обучение.  

 

e) Съществува ли задължение за професионално продължаващо обучение за 

акредитирани / сертифицирани медиатори? - НЕ 

Въпреки това, ако дадено лице иска да продължи да бъде акредитиран към 

гореспоменатата TMCA, от него се иска да участва в поне едно допълнително 

обучение, свързано с медиация, с продължителност 5 часа.  

 

f) Акредитация чрез отговаряне на определени критерии - НЕ 

Въпреки, че някои организации или доставчици на медиационни услуги, са 

установили свои критерии или правила за членство или включване в определени 

списъци, няма налични изисквания, валидни за територията на целия щат. 

Организациите, които поддържат членство, изискват членовете да спазват 
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приложимият медиаторски етичен правилник или модел на поведение, и разполагат 

с установени процедури за подаване на жалби и оплаквания.  

 

g) Акредитация чрез полагане на писмен изпит - НЕ 

Единственият писмен изпит за медиатори се дава от юридическите факултети, в 

които се преподава медиация.  

h) Акредитация чрез изпит, оценяващ практическата способност на 

кандидата - НЕ 

 

5. Кой може да бъде медиатор? 

a) Сертифициране от частни организации? - ДА 

Доминиращият подход в Тексас е този на свободния пазар, респективно чрез 

сертификат от частна организация дадено лице има може да докаже своите умения 

пред клиенти.  

 

b) Установено чрез законови разпоредби? - НЕ 

В общия случай няма приложими разпоредби, но за назначения от съдилищау се 

изисква покриването на минималните 40 часа обучение. 

 

c) Ограничения относно професията на даден медиатор - НЕ 

Въпреки това, съдилищат имат правомощията да назначават като медиатори лица, 

които не са покрили специфичното 40-часово обучение, но притежават друго 

"юридическо или професионално" образование или опит.  

 

6. Директива на ЕС - НЕ е приложима 

7. Основни законодателни разпоредби, отнасящи се до медиацията / 

арбитража  

a) Налично за медиацията от 1983 г. 

В Тексас законодателството относно медиацията съществува от 1983 г., когато 

законодателният орган за пръв път е одобрил разпоредби, които установяват 

методите са финансиране за създаване и поддръжка на местни центрове за 
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разрешаване на спорове. Въпросната политика, съдържаща се в законодателството, е 

била от полза за прокарването на Тексаския Закон за Процедурите по АРС през 1987. 

Той е един от първите подробни закони относно АРС на територията на САЩ. Той 

дава правомощия на съдилищата да предписват употребата на АРС (сек. 152.001; 

154.021, ТГПК). В допълнение, законът установява и стриктни процедури, 

квалификации и правни параметри на медиацията и практикуването на процедури 

по АРС, съответно служещ като основополагащ инструмент за употребата на всички 

АРС методи в рамките на щата Тексас.  

 

8. Институции / Организации, предоставящи медиационни услуги  

a) Медиационните центрове / Медиаторите могат да бъдат под различни 

форми ДА 

Този въпрос не е уреден, респективно няма ограничения медиация да бъде 

предлагана от всякакви центрове и институции. Доставчици на медиационни услуги 

варират от самостоятелни медиатори, до сдружения и корпорации, със стопанска и 

нестопанска цел. 

 

b) Физически лица имат право да практикуват медиация - ДА 

Повечето медиатори са самостоятелни доставчици на услуги за медиация и 

разрешаване на спорове. 

 

9. Такси и финансова помощ  

a)  Таксата подлежи ли на свободно договаряне, при какви условия? - ДА, тъй 

като са приложими принципите на свободния пазар 

 

b) Фиксирана в определени случаи от приложима регулация - НЕ 

Параметрите на таксите са фиксирани единствено в рамките на някои национални 

програми, но зависят изцяло от правилата на програмата, а не от публична регулация 

или закон.  

 



                                                               
 

 

ДОКЛАД И АНАЛИЗ – СТРАНИЦА 39 
 

Този документ е изготвен по Проект BG05SFOP001-3.003-0079-С01 „Правен балансьор – онлайн достъп до 
правосъдие“, финансиран от Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“ 

c) Средна часова ставка за търговски или трансгранични казуси - 2,000 - 5,000 

USD на ден 

Диапазонът е широк и практиката в Тексас, както и на територията на някои други 

щати, е за заплащане на ден или половин ден, а не на час. Посоченият спектър от 

суми е относим към еднодневна процедура по медиация. Разходите се разпределят 

поравно между участниците, като е възможна промяна в пропорциите при казуси с 

повече от две страни.  

 

d) Средна часова ставка за граждански казуси - 2,000 - 5,000 USD на ден 

 

e) Налична ли е правна помощ за медиационни услуги - НЕ 

 

f) Покриват ли се медиационните такси от застрахователни планове - НЕ 

 

g) Субсидират ли се медиационните услуги във връзка със съдебни 

производства? - НЕ 

Не се субсидират в частния сектор. Въпреки това, в много окръжни съвети, местните 

власти са получили пълномощия да увеличат таксите за образуване на производство 

(до максимум 10 USD на казус). Сумарно те представляват фонда на съответния окръг 

(или група окръзи, ако са по-малки) за провеждане на процедури по АРС. Тези 

средства основно финансират и подкрепят местните центрове за АРС, които 

предоставят медиационни услуги безплатно, или срещу много ниска цена, за 

гражданите. При съдебно-разпоредени казуси, когато страните не могат да си 

позволят таксите за частен медиатор, центровете за разрешаване на спорове 

обикновено предоставят медиатор срещу много ниска цена.  

 

10. Правен контекст 

a) Съществува ли връзка между съдиите и медиаторите/процедури по 

медиация, освен по отношение на препращания от съдилища или 

медиационни програми, свързани със съдилища? - НЕ 
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При установяването на практиката за рефериране към медиация от съдилищата в 

Тексас, някои от съдиите, които са я направили задължителна, са я обвързали с 

конкретни лица, което рядко се наблюдава в наши дни. Дори практиката за 

уведомяване на съдилищата относно факта дали даден казус е разрешен или не, вече, 

в по-голямата част от случаите, не е в компетентността на медиаторите. Адвокатите, 

представляващи страните, осъществяват комуникацията със съда в почти всички 

случаи.  

 

b) Връзка между медиацията и съдебната система (гледа ли се на медиацията 

като част от съдебната система)? - ДА 

Тъй като по-голямата част от медиационните процедури са свързани с пренасочени 

от съда казуси, често медиацията се възприема като част от започнал съдебен процес, 

а не като самостоятелна процедура.  

 

11. Споразумение, постигнато чрез медиатор 

a) Договорна (писмена) форма - ДА 

Изрично упоменато в закона (сек. 154.071, ТГПК), който гласи, че ако страните 

"постигнат писмено споразумение, чрез което конфликтът се разрешава, съответното 

споразумение може да бъде приведено в сила по същия начин, по който и всеки друг 

договор, сключен в писмена форма". 

 

b)  Автоматично влизане в сила - НЕ 

Тъй като се възприема като договор, всички приложими разпоредби и съдебна 

практика са валидни по отношение на споразумението, постигнато чрез медиация.  

 

c) Привеждане в сила при настъпването на предизвикани от страните 

обстоятелства? - НЕ 

Освен ако не са част от изричното споразумение, няма как неговото привеждане в 

сила да е зависимо от външни обстоятелства, предизвикани от страните.  

d) Привеждане в сила при настъпването на обстоятелства, определени в 

закон/изрична регулация - НЕ 
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12. Конфиденциалност 

a) Законово основание - ДА 

Въпреки съществуващи в горецитирания закон разпоредби, засягащи 

конфиденциалността и установяващи нейния широк спектър, съдилищата в Тексас 

се отнасят с клаузите за конфиденциалност по различен начин, което води до 

противоречива практика по въпроса.  

 

b) Освобождаване на медиатори/арбитри от задължение да предоставят 

доказателства в хода на съдебно производство и/или арбитраж (на 

основанията на закон или договор) - НЕ 

Няма генерално освобождаване, отговорът на този въпрос зависи основно от 

съдебната институция и типа на разглеждания казус. 

 

13. Обучение 

a) Обучението по медиация е компонент в общоприетия учебен плн по 

специалност "Право" - ДА 

Изключително рядко за тези, които ще държат изпита за правоспособност, но в 

програмите на юридическите факултети винаги има курсове по АРС, които 

съдържат и обособени предмети по медиация.  

 

C. Ню Йорк12 

1. Препращане към медиация 

a) Винаги доброволно – ДА 

В Ню Йорк съществува широк спектър от съдебни институции,  а медиацията е 

основно доброволна. Изключение правят някои процедури, пренасочени от страна 

на съдилищата, по отношение на които съдиите имат правомощията да препращат 

страните към задължителна първа медиационна сесия, която е безплатна. По 

отношение на програмата за разрешаване на спорове в центровете за обществена 

 
12 Използвана е частична информация от публикация на G. Zanola и специализираният уебсайт 
www.nycourts.gov/adr 
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помощ (ЦОП), която действа на територията на щата Ню Йорк от 1981 г. по силата на 

Сек. 21А на местния Закон за съдебната власт, медиацията е винаги доброволна 

процедура. Тези центрове са разгледали повече от 1.2 милиона случая, обслужвайки 

повече от 2,8 милиона лица от тяхното създаване през 1981 г. и са провели над 700,000 

процедури по разрешаване на спорове. 

 

b) Задължително (в определени случаи) - НЕ 

В общия случай, медиацията е незадължителна като е запазен основния й принцип 

за провеждането й на доброволни начала, независимо дали чрез ЦОП, препращане 

от страна на съдебна институция, или частна. Съдебната система е развила програма 

за разрешаване на спорове относно дължими такси между адвокати и клиенти, 

съгласно Раздел 137 от Правилника на главния администратор, който гласи, че при 

наличие на спор относно дължимите такси между адвокат и клиент, клиентът има 

право да поиска разрешаване на спора чрез арбитраж. Участието на адвоката в такава 

процедура е задължително.  

Изключение е установено чрез регулация, гласувана вследствие на урагана Санди, 

която задължава определени застрахователни компании да предложат медиация на 

техните клиенти, по отношение на искове по конкретни застрахователни полици. 

Въпреки това, медиацията остава напълно доброволна за застрахованите лица.  

 

c) Възможност за препращане от съд или за медиация, свързана със съд - ДА 

Съдилищата имат правото да насочват казуси към медиация, като препращанията се 

правят от съдиите от състава на Върховните, Семейните и Градските съдилища. По 

отношение на препращането, определени казуси се реферират към медиация при 

първа възможност след образуване на производството или на по-къден етап, счетен 

на подходящ от страна на съдията. Препращания обаче се правят и от страна на 

други служители на семейния, градския и пр. местни съдилища, към съществуващите 

общински центрове за разрешаване на спорове на територията на всички 62 окръга. 

Поради намаляване на бюджета, медиация при семейните казуси се предлага 

основно по отношение на дела за попечителство и лични контакти, чрез определен 

списък платени медиатори.  
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d) Възможност за възложена от съд процедура по медиация - ДА 

При повечето програми за препращане на дела към АРС, на съдиите се гарантират 

правомощия чрез местни правила за възлагане на страните да се явят на първа 

медиационна сесия, която е безплатна. Страните имат право да прекратят 

процедурата с края на първата сесия, или да продължат с нея доброволно. В такъв 

случай, медиаторът обявява при каква ставка ще се провеждат следващите сесии.  

 

e) Налагат ли се санкции от съда в случай, че не бъде изпробвана процедура 

по медиация? - НЕ 

Правилата, относими към повечето програми за АРС, не съдържат изисквания за 

пълно съдействие за провеждане на процедурата. Въпреки наличието на някои 

изключения, в които местни правила разрешават на съдиите да санкционират 

липсата на пълно съдействие, те се прилагат рядко на практика. Федералните 

съдилища в Ню Йорк не са развили ясни стандарти за оценка нивото на съдействие 

при реферирани от съд медиационни процедури. Все пак, районните съдилища в Ню 

Йорк са установили ясното изискването за участие на страните в процедура по 

медиация относно тези процеси, които са насочени от съда13, макар неспазването на 

последното да не е скрепено с конкретна санкция. 

 

f) Налагат ли се санкции по закон в случай, че не бъде изпробвана процедура 

по медиация? - НЕ 

 

g) Налични ли са поощрения за изпробване на процедура по медиация преди 

обръщане към съд? - НЕ 

 

h) Разрешава ли се присъствието на / представителство от външен консултант 

(адвокат) по време на медиационните сесии? - ДА 

 
13 In re A.T. Reynolds & Sons, 452 B.R. 374, 381 (S.D.N.Y. 2012) 
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Правилата за АРС на местните съдилища регулират присъствието на представители 

и препоръчват участието на адвокати в процедурата по медиация, ако страните имат 

назначени такива.  

 

i) Задължително ли е присъствието на външен 

консултант/адвокат/юрисконсулт? - НЕ 

Няма нормативно изискване за присъствието на консултантите на страните. 

 

2. Клауза за рефериране към медиация 

a) Допустим ли е казусът за разглеждане от съд при наличие на медиационна 

клауза? - НЕ 

Съдилищата в Ню Йорк обикновено привеждат в сила медиационни споразумения, 

които представляват валидни обвързващи договори между страните. Федералните 

съдилища, особено в Ню Йорк, по традиция уважават ваидността на клаузи за 

рефериране към АРС. Въпреки това, освен ако не е изрично описано в договора, 

минималното стандартно изискване за спазване на такава клауза не е ясно 

установено, респективно дори участието само в една медиационна сесия би могло да 

бъде прието като минималното приложимо изискване.  
 

b) Страни, включили медиационна клауза в договора помежду си, 

задължени ли са първо да участват в процедура по медиация, преди да 

имат право да се обърнат към съда? - ДА 

Стига клаузата да представлява обвързващо споразумение, по силата на което се 

налага провеждането на медиация преди дадена страна да има право да заведе 

съдебно дело или предяви иск за арбитраж, то тази клауза ще бъде уважена. 

Погледнато от гледна точка на приложимите разпоредби, споразумението за 

медиация се счита за обвързващ договор, но самата медиационна процедура е 

доброволна, тъй като страните запазват правото си да прекратят участието си по 

всяко време. Няма ясно установени минимални стандарти по отношение на участие 

в такава процедура.  
 

3. Процедура по медиация 
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a) Описани ли са в закон детайли относно медиационната прозедура, подход 

и/или конкретни задължения на медиатора? - НЕ (при частната медиация) 

/ ДА (при медиация, провеждана в центрове към съдилища или 

обществени центрове) 

Процедури по медиация, провеждани от частни лица, не са нормативно регулирани. 

Тези, водени в резултат на съдебното препращане, от друга страна, следват 

определен процесуален ред, предвиден в правилника на съответния съд. Пример за 

подобни правила са заложени в Общите Правила на Търговското Отделение, Раздел 

146 (валидни за територията на щата квалификационни изисквания за медиатори и 

безпристрастни оценители, вписани в регистрите на съдилищата) на Правилника за 

Главния Административен Съдия, и Раздел 137 (адресиращ спорове относно 

дължими такси, възникнали между адвокати и клиентите им) на Правилника за 

Главния Административен Съдия, които регулират практикуването на АРС по 

свързани със съдилища казуси.  

От своя страна, широко разпространение в Щата Ню Йорк са придобили 

обществените центрове за разрешаване на спорове, уредени в Сек. 21А, от Закона за 

съдебната власт на Ню Йорк. Въпреки че не са стриктни, съществуват разписани 

процедури по отношение на конфиденциалността на медиацията, видовете казуси, 

които не подлежат на разрешаване чрез медиация, приложимите изисквания за 

минимална подготовка на медиаторите, както и други насоки, но няма нормативна 

регулация относно начина на провеждане на процедура по медиация.  

 

b) Гъвкав ли е / подлежи ли на договорка стилът на медиационната 

процедура и на подхода на медиатора? - ДА 

Медиационната процедура се ръководи по силата на договора между страните, и от 

споразумението между страните и медиатора. Повечето доставчици на медиационни 

услуги са разработили правила за медиация, които регулират процедурата  и 

поведението на медиатора, които страните приемат с избора процедурата да бъде 

ръководена от конкретен център / медиатор.  

 

c) Има ли право медиаторът да предложи необвързващо мнение? - ДА 
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Обикновено медиаторите избягват пряко да дават мнения по същество, дори и да не 

са обвързващи. Въпреки това не се случва рядко те да изразят гледната си точка 

относно възможните резултати, особено ако страните помолят медиатора да го 

направи. Процесът по безпристрастна оценка се използва конкретно с цел да се 

получат необвързващи мнения относно предмета на спора. 

 

d) Има ли право медиаторът да предложи обвързващо мнение? - НЕ 

Медиацията се възприема като извънсъдебна АРС процедура, затова медиторите не 

предлагат обвързващи мнения по предмета на спора. Въпреки това, страните могат 

да се съгласят и да поискат от медиатора да разреши един или повече конкретни 

проблеми, част от спора, както и да представи обвързващо мнение по случая, но това 

би преминало в сферата на хибридна процедура, тъй като излиза от рамките на 

медиацията.  

 

e) Преобладаващ стил на медиация при търговски конфликти отн. предмета 

на конфликта- Фасилитираща / Оценъчна 

Фасилитиращата и оценъчната са двата най-често срещани вида медиация, 

използвани в търговски спорове. Особено в такъв контекст, медиаторите обикновено 

са с по-изразена наклонност към прилагане на оценъчен подход, и често 

консултантите и страните искат или очакват да получат някаква оценка от 

медиатора. Стиловете и практиките се различават в зависимост от конкретния 

медиатор, но по-известните доставчици на медиационни услуги по търговски 

спорове предлагат широк спектър от медиационни техники. Повечето опитни 

медиатори са способни да адаптират стила си, за да отговаря на различните нива, 

през които преминава процедурата.  

Медиаторите, регистрирани към дадена съдебна институция и занимаващи се с 

препращаните от нея казуси, най-често употребяват фасилитиращата форма на 

медиация. Общностните центрове използват основно фасилитираща и 

трансформираща медиация и обикновено се сблъскват с казуси със значително по-

нисък материален интерес.  
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f) Преобладаващ подход при търговски конфликти отн. процедурни аспекти 

- Насочващ (Фасилитиращ) 

В частната сфера, медиаторите на търговски казуси обикновено използват по-

насочващ подход, тъй като страните и консултантите им очакват да бъдат водени в 

хода на процедурата от медиатора. Подобно, в контекста на реферираната от 

съдилища медиация, медиаторите обикновено използват насочващия стил по 

отношение на процедурните аспекти, който може да премине към фасилитиращ. 

Нивото на контрол, което страните запазват върху процедурата в хода на медиацията 

може в определени случаи да зависи от нивото на упражняване на контрол от 

страните и техните консултанти. Много опитни адвокати в медиацията обикновено 

са по-активни в работата си с медиатора в хода на процедурата.  

 

g) Преобладаващ стил на медиация при граждански (семейни) конфликти 

отн. предмета на конфликта - Фасилитираща / Оценъчна 

При медиация на този вид конфликти най-често използваните стилове са 

фасилитиращияти и оценъчният. Сред медиаторите на частна практика, стиловете 

се различават значително, но обикновено медиаторите са сподобни да използват и 

двата подхода, в зависимост от избора на страните и техните специфични нужди по 

отношение на конкретен спор. По отношение на пренасочените от съдилища 

конфликти, повечето медиатори обикновено прилагат изцяло фасилитиращ подход. 

При семейните конфликти е установен фасилитиращият подход, който обаче все 

повече се измества към трансформиращ, в рамките на който страните работят за 

дългосрочна трансформация на отношенията си.  

 

h) Преобладаващ стил на медиация при граждански (семейни) конфликти 

отн. процедурни аспекти - Насочващ / Фасилитиращ 

Медиаторите по гражданско-правни случаи прилагат най-вече насочващия подход 

по отношение на самата процедура. Що се отнася до семейните спорове, обаче, те 

често прилагат изцяло фасилитиращ или трансформиращ модел. Вписаните в 

списъците на съдилищата използват основно фасилитиращия и оценъчния подход 

на медиация при гражданско-правни спорове, но отново по-често срещаният е 
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фасилитиращият. Изборът на насочващ или фасилитиращ подход зависи основно от 

индивидуалния стил на съответния медиатор.  

 

i) В случай, че е приложима, по какъв начин се практикува оценъчната 

медиация? - Обща препоръка 

Обикновено медиаторите използват оценъчни техники под формата на общата 

препоръка относно проблеми, свързани с предмета на спора, или мнението им 

относно изхода от процедурата.Оценъчният подход се използва най-вече за сверка с 

действителността на позициите на всяка от страните , като благодарение на него те 

могат да осмислят по-ясно същността на ситуацията.  

В случай, че даден медиатор подходи по този начин, или бъде помолен да даде 

оценка на казуса, тя обикновено се предлага като необвързваща, генерална оценка на 

предимствата и недостатъците на случая. Някои съдилища прилагат процедура по 

извършване на неутрална оценка. Безпристрастните оценители са обикновено 

адвокати с голям опит със съответния вид спорове, и даденото мнение е 

необвързващо. 

 

j) Преобладаваща медиационна процедура при търговски конфликти - 

Комбинация от типове 

Медиаторите често използват комбинация от общи и индивидуални сесии, но в 

зависимост от конкретното лице, провеждащо медиацията, може всеки от тези 

подходи да бъде прилаган изключително към определена процедура.  

 

k) Преобладаваща медиационна процедура при граждански конфликти - 

Комбинация от типове 

Не е идентифицирана преобладаваща процедура, но обикновено индивидуалните 

срещи се използват при крайна необходимост. В частната сфера, много медиатори 

провеждат индивидуални сесии на даден етап от процедурата. При медиации в 

рамките на ЦОП, най-често се провеждат изключително общи сесии.   

 

4. Акредитиране на медиаторите 
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a) Изисква ли се официално акредитиране/сертифициране или вписване на 

медиаторите? - НЕ 

В Ню Йорк не съществува метод за акредитиране или сертифициране на медиатори, 

валиден за територията на целия щат, като на медиаторите също така не е необходим 

и лиценз за практикуване. Медиатори, работещи с ЦОП, се вписват в съответния 

Център единствено след като се установи, че отговарят  поне на миималните 

изисквания, описани от дирекцията, отговорна за АРС процедурите към съдебни 

институции. Тези изисквания включват, но не се ограничават до, изисквания 

хорариум часове на обучение, преминато при сертифициран преподавател по 

медиация, минимални стандарти за натрупан стажантски опит, които включват 

медииране на казуси по сценарии, наблюдение на медиационни процедури, ко-

медиации с опитни медиатори и оценки на медиационни процедури, обучения за 

напреднали по отношение на определени видове казуси, продължаващо обучение от 

минимум шест часа на година.  

 

Условията, приложими към медиаторите, вписани в регистрите на съдилищата, са 

разписани в Част 146 от Правилника за Главния Административен съдия (Насоки за 

квалификация и подготовка на неутрални лица по АРС процедури, вписани в 

съдебните регистри).  

 

b) Установено ли е съгласно пазарни принципи (чрез частни сертифициращи 

организации) - ДА 

Дружествата и организациите, доставчици на медиационни услуги, определят 

собствени стандарти в частния сектор, и прилагат вътрешни критерии относно 

избора, подготовката и последващото обучение на медиаторите, вписани в техните 

регистри. Частните доставчици на медиационни услуги обикновено избират своите 

членове поединично, основавайки се на каквито изисквания сметнат за необходимо.  

 

c) Подлежи ли на дължавно регулиране - НЕ 

 

d) Хорариум часове за основно обучение по медиация - 40 часа 
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В сферата на съдебно-рефeрираната медиация, за вписване в съответния регистър се 

препоръчват минимум 40 часа обучение, което включва 24 часа основен курс, 

последван от 16 часа обучение, специфично за конкретния тип конфликти, по които 

ще бъдат провеждани медиационни процедури.Местните съдебни власти използват 

тези насоки, за да изготвят протоколите си, базирани на предлаганата от тях 

програма, като имат опцията да впишат същите, или по-високи изисквания за 

подготовка. Примери за местни програми включват Програмите на Върховния Съд 

за търговска медиация и за семейна медиация, както и програмите за медиация, 

свързана с упражняване на родителски права и право на посещения, които се 

предлагат от повечето ЦОП в страната. Медиаторите в такива цетрове преминават 

през минимално обучение от 30 часа, и допълнителен минимум от 12 часа за 

определени типове медиация.  

 

e) Съществува ли задължение за професионално продължаващо обучение за 

акредитирани / сертифицирани медиатори? - НЕ  

Единствено по отношение на медиации, реферирани от съдебна институция, 

съществуват определени изисквания за продължаващо обучение. Описаните по-горе 

правила относно ЦОП разпореждат 6 часа допълнително обучение на година.  

 

f) Акредитация чрез отговаряне на определени критерии - НЕ, освен в 

изрично определените случаи; 

 

g) Акредитация чрез полагане на писмен изпит - НЕ, освен в изрично 

определените случаи; 

 

h) Акредитация чрез изпит, оценяващ практическата способност на 

кандидата - НЕ, освен по отношение на ЦОП. 

 

5. Кой може да бъде медиатор? 

a) Сертифициране от частни организации / установено от пазара - ДА 
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Всеки има правото да се представя като медиатор в частна практика, но за да има 

право даден медиатор да предоставя услугите си в сферата на съдебно-реферираната 

медиация, той ще се нуждае от одобрението на местния съд. Подобна е ситуацията с 

предоставяне на медиационни услуги към ЦОП, тъй като в такъв случай се изисква 

одобрението или сертифицирането от страна на местния обществен център за 

разрешаване на спорове.  

 

b) Установено чрез законови разпоредби - НЕ 

Не съществуват изисквания за практикуването на медиация, общовалидни за 

територията на целия щат.  

c) Ограничения относно професията на даден медиатор - НЕ 

 

6. Директива на ЕС - не е приложима 

7. Основни законодателни разпоредби, отнасящи де до медиацията / 

арбитража (в случай, че са включени в общ текст) 

a) Налични от: 1981 г. 

Правила за практиката в гражданско-правната сфера на Ню Йорк (4547) - Компромис 

и предложения за компромис. Доказателства относно каквото и да е поведение или 

изречени твърдения, направени по време на преговори за постигане на компромис, 

не могат да бъдат приети в хода на други процедури, за да се подкрепи употребата 

на преговори за постигане на споразумение. Повечето съдилища, прилагащи 

програма за АРС, имат и специални правила, които регулират практикуването на 

медиация в рамките на съдебната институия. Сек. 21 А от Закона за Съдебната Власт 

е влязла в сила през 1981 г. и предоставя законово-обосновано рефериране към всички 

Обществени центрове за разрешаване на спорове, действащи на територията на Ню 

Йорк.  

 

8. Институции / Организации, предоставящи медиационни услуги 

a) Медиационните центрове / Медиаторите могат да бъдат под различни 

правни форми - ДА 
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Доставчиците на медиационни услуги могат да имат от един до множество 

медиатори, като включват по-големи институции, организирани по различини 

начини, включително корпорации, дружества, сдружения, НПО-та. Основните 

частни доставчици на такива услуги обикновено предлагат и централизирано 

управление на казусите, АРС консултантски услуги, както и необходимото 

пространство за провеждане на медиационните процедури. 

 

b) Отделни физически лица имат право да предоставят медиационни услуги 

- ДА 

 

9. Такси и финансова помощ 

a) Таксата подлежи ли на свободно договаряне и при какви условия? - ДА 

Относно медиационни процедури, които не са реферирани от съдебна институция, 

таксата на медиатора подлежи на договаряне.  

 

b) Фиксирана в определени случаи съгласно приложима регулация - ДА 

Политиките относно таксите, приложими към реферирани от съд медиационни 

процедури, се определят от местния съд и варират от безплатни, до такси, уговорени 

между страните и съответния медиатор. Например, в Търговското отделение на Ню-

Йоркския Върховен съд, след като медиаторите в списъка са изпълнили изискването 

за две pro bono медиационни процедури на година, приложимата такса е 250 USD на 

час, докато таксата в Семейното отделение е 300 USD на час.  

 

c) Средна часова ставка за търговски или трансгранични казуси - 400 - 800 USD 

(приблизително) 

Обикновено в частната практика медиаторите по търговски спорове оценяват 

услугите си на база половин ден/ден. Часовите ставки имат сравнително широк 

диапазон, обикновено започващи от 400 USD нагоре. Разбира се, таксата се обуславя 

основно от нивото на опит на съответния медиатор.  

 

d) Средна часова ставка за граждански казуси - 200 - 400 USD (приблизително) 



                                                               
 

 

ДОКЛАД И АНАЛИЗ – СТРАНИЦА 53 
 

Този документ е изготвен по Проект BG05SFOP001-3.003-0079-С01 „Правен балансьор – онлайн достъп до 
правосъдие“, финансиран от Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“ 

Когато се използват часови, а не дневни или полудневни ставки, те също варират в 

зависимост от опита на медиатора, сферата на неговата или нейната работа, и 

понякога също от сложността на казуса. Обикновено в контекста на семейната 

медиация, цените са по-ниски от останалите видове. 

 

e) Налична ли е правна помощ за медиационни услуги? - ДА 

Обществените центрове получават средства чрез законодателството на съответния 

щат, с които финансират доставчици на АРС услуги от неправителствения сектор. Те 

обикновено предоставят услугите си безплатно или на много ниска цена на страни 

по граждански и семейни дела. 

 

f) Покриват ли се медиационните такси от застрахователни планове? - ДА, 

само в определени случаи 

Някои застрахователни пакети покриват разходи за медиация, особено по случаи, 

включващи застраховки за даден вид отговорност. Застрахователят може да има 

включено задължение да изплати или отчасти покрие разходите, свързани с 

медиационната процедура, в зависимост от клаузите на полицата, отнасящи се до 

защита и/или основаващо се на принципното задължение за защита от страна на 

застрахователя към застрахования.  

 

g) Субсидират ли се медиационните услуги във връзка със съдебни 

производства - ДА 

По-голямата част от казусите, реферирани към центрове, не налагат такси на 

страните и в редки случаи включват номинални такива. В няколко сфери на съдебно-

реферирана медиация, таксите са анулирани чрез местни правила, изискващи от 

медиаторите да провеждат по две или три pro bono медиации на година. По други 

програми, първите една или две сесии, или първите два часа, се предоставят 

безплатно или при намалена цена. Семейният градски съд на Ню Йорк заплаща на 

медиаторите по 50 USD на час, за да разглежда казуси относно упражняване нан 

родителски права и право на посещения. 
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10. Правен контекст  

a) Съществува ли връзка между съдиите и медиаторите / процедури по 

медиация, освен по отношение на препращания от съдилища или 

медиационни програми, свързани със съдилища? - НЕ 

 

b) Връзка между медиацията и съдебната система (гледа ли се на медиацията 

като част от съдебната система)? - ДА 

Съдиите в щатските и федералните съдилища често препращат страните към 

медиация. В местните съдилища е обичайно страните да бъдат канени да участват в 

програмата за безплатна медиация, предлагана от съответната институция.  

 

11. Споразумение, постигнато чрез медиатор 

a) Договорна (писмена) форма - ДА 

Медиационното споразумение има обвързващата сила на договор.  

 

b) Автоматично влизане в сила - НЕ 

 

c) Привеждане в сила при настъпването на предизвикани от страните 

обстоятелства - ДА 

Страните могат да се договорят да оформят споразумението си като арбитражно 

решение или, в някои случаи, в съдебно решение. Например, по някои съдебно-

реферирани процедури по медиация, на страните се дава възможност да включат 

клауза, че ако дадена страна не приложи условията на постигнатото чрез медиация 

споразумение, съдът ще издаде незабавна заповед относно определена сума, или 

пълната сума по първоначалния спор.  

 

d) Привеждане в сила при настъпването на обстоятелства, определени в 

закон / изрична регулация - НЕ 

Постигнатото чрез медиация споразумение се счита за редовно обвързващ частен 

договор.  

 



                                                               
 

 

ДОКЛАД И АНАЛИЗ – СТРАНИЦА 55 
 

Този документ е изготвен по Проект BG05SFOP001-3.003-0079-С01 „Правен балансьор – онлайн достъп до 
правосъдие“, финансиран от Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“ 

12. Конфиденциалност 

a) Законово основание - НЕ 

Не съществува специален законов акт, конкретно адресиращ конфиденциалността в 

медиацията. Въпреки това, припомняме горецитираните Правила за практиката в 

гражданско-правната сфера на Ню Йорк (4547) - Компромис и предложения за 

компромис, където ясно е упоменат статутът на изреченото и показано в хода на 

преговори/медиация като неприемливо за доказателства в хода на съдебна 

процедура. В частната сфера, повечето медиационни центрове са приели свои 

правила, които включват и клаузи относно конфиденциалността на медиационната 

процедура. Обикновено, такива клаузи налагат задължение за конфиденциалност не 

само на медиатора по даден спор, но и на страните по него. Що се отнася до 

медиации, извършен по програма за обществени центрове, се прилага Сек. 21 А от 

Закона за съдебната власт на Ню Йорк, която налага конфиденциалност относно 

всички казуси, разглеждани по програмата. Всякакви задължения за 

конфиденциалност отпадат що се отнася до казуси, включващи насилие над деца или 

липса на достатъчна грижа спрямо дете.  

 

13. Обучение 

a) Обучението по медиация е компонент от общоприетия учебен план по 

специалност "Право" - ДА 

Медиацията се предлага като курс в повечето юридически факултети в Ню Йорк, 

много от които предлагат възстановителни програми по медиация чрез които 

студентите, след като са били обучени като медиатори, могат да натрупат 

практически опит чрез колаборация с определени съдебни и обществени центрове и 

програми. Повечето студенти по право се обучават на медиация в университета 

преди да са се дипломирали.  

 

АРБИТРАЖ14 

 
14 Относно съответните части на доклада е използвана информция от изданието Arbitration 
World – International Series, General Editors: Karyl Naim QC & Patrick Heneghan; Thomson Reuters 
(UK Limited) (2015) 
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Във всички американски щати е разпространена употребата на арбитражната 

процедура относно всякакви видове търговски конфликти. Тези арбитражни 

производства се провеждат към широк спектър от институции, които предоставят 

процесуалните правила, приложими към съответните процедури, съдействат за 

избирането на арбитрите и тяхното назначаване, както и за самото провеждане на 

арбитража. Особено внимание заслужава скорошното развитие в сферата на 

арбитриране на колективни искове, включително във връзка с потребителски 

договори; обстоятелствата, по които дадена американска съдебна институция може 

да препотвърди решение, анулирано от съда по мястото, на което се провежда 

арбитражната процедура, както и първото решение, издадено от Върховния съд на 

САЩ, засягащо арбитражна процедура, провеждана съгласно двустранен договор за 

взаимна закрила на инвестициите: 

• Върховният съд на САЩ е утвърдил в решение по казуса Stolt-Nielsen SA v 

AnimalFeeds International Corp15 и впоследствие Lamps Plus Inc. v Varela16, 

че при липса на ясно изразено съгласие за завеждането на колективни 

арбитражни искове, то общата клауза за рефериране към арбитраж се 

отнася единствено до индивидуални такива; 

• През 2013 и 2014 чрез решения на съдав Ню Йорк17, се внася известна 

яснота относно възможността арбитражно решение, прогласено за 

недействително на територията, на която е било разпоредено, може да 

бъде счетено за валидно от друга съдебна институция. По-конкретно се 

потвърждава, че ако унищожаването му е основано на „нарушаване на 

основни принципи на справедливостта“, то може да бъде отменено и 

решението – утвърдено; 

• През 2014 г. Върховният съд разглежда въпроса дали съдебни институции 

или арбитри могат да разрешават конфликти относно значението и 

приложението на конкретни процесуални предпоставки, необходими за 

 
15 559 US, 662 (2010) 
16 17-988 US (2019) 
17 US District Court for the Southern District of New York – Corporacion Mexicana de Mantenimiento 
Integral, S De RL De CV v. Pemex-Exploracion y Produccion, 962 F Supp 2d 642 (SDNY 2013) и Thai-
Lao Lignite (Thailand) Co, Ltd. & Hongsa Lignite (Lao PDR) Co., Ltd., v. Government of the Lao 
People’s Democratic Republic No. 10-CV-5256 (KMW) (DCF) 2014 WL 
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рефериране към арбитраж по силата на двустранен договор за взаимна 

закрила на инвестициите. Съгласно прилаганите принципи относно 

арбитражните клаузи в търговските договори, Върховният съд 

постановява, че ако двустранният договор не дава изрични инструкции по 

въпроса, то съдилищата би трябвало да презюмират, че страните са имали 

намерението да оставят на арбитрите да изяснят този процедурен аспект 

преди всички останали въпроси.  

 

 

 

 

2.2. АВСТРАЛИЯ18 

1. Препращане към медиация 

a) Винаги доброволно - НЕ 

Австралия представлява федерация от шест щата и две територии. Съдилищата в 

съответните щати разполагат с генерални правомощия, освен в определени сфери на 

действие, които са прехвърлени на федерално ниво за разрешаване от съответно 

териториално компетентния федерален съд. Правилата на Федералния и на 

Върховния съд на всеки щат и територия в Австралия осигуряват правомощия на 

съдилищата да наредят на страните да участват в процедура по медиация и против 

тяхната воля. Прибягването до, както и начинът за прилагането на тези правомощия, 

зависят изцяло от съответния съд. Задължителната медиация е по-рядко срещана в 

Районните и по-нисшите съдилища. Местният съд в Ню Саут Уелс не може да 

задължава страни да участват в медиационна процедура. Отбелязваме, че 

споделянето на каквато и да било информация по време на медиация е изцяло 

доброволно. 

 

b) Задължително (в определени случаи) - ДА 

 
18 Използвана е частична информация от публикация на Lorraine Lopich (2013) 
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Медиацията е задължителна процедура при някои видове конфликти, като 

например разглежданите от Семейния съд на Австралия. Западна Австралия е 

приела свой собствен Семеен Закон (FLA). Семейните съдилища на Австралия и 

Западна Австралия са специализирани съдилища, въпреки че Федералният 

Магистратски Съд също разглежда определени семейни казуси, както и местните 

съдилища във всеки от Щатите. Семейният закон налага медиацията (описана като 

Разрешаване на семейни спорове в Сек. 10F на FLA) като задължителна 

предварителна процедура при завеждането на дело, свързано с упражняването на 

родителски права и родителски конфликти във всички съдилища, които разглеждат 

такива казуси, освен при някои изключителни обстоятелства. Друг такъв пример за 

задължителна процедура по медиация като процесуална предпоставка за 

иницииране на съдебен процес е нормативната регулация спрямо Ню Саут Уелс 

(NSW). В цитиратана юрисдикция се наблюдава задължителност на предварителните 

процедури по медиация в няколко сфери: Закона за Медиация на фермерски 

задължения, Закона за Компенсация на работници при инциденти на работното 

място (Сек. 318А), Закона за търговското отдаване под наем и пр. Федерални 

институции, както и местната власт в други щати, също са прокарали законови 

разпоредби относно предварителни процедури по разрешаване на спорове.  

 

c) Възможност за препращане от съд или за медиация, свързана със съд - ДА 

От 2000 г., съдилищата в Ню Саут Уелс имат правомощията да пренасочват 

граждански дела към медиация, с или без съгласието на страните. Всички съдилища 

на територията на Австралия към момента имат подобни правомощия. Във 

Федералния съд, страните по дадено производство трябва да очакват, че на ранните 

етапи от неговото развитие, съдиите ще обсъдят дали алтернативен метод за 

разрешаване, вкл. медиация, би бил от полза.  

 

d) Възможност за възложена от съд процедура по медиация - ДА  

Федералните съдилища и Върховният съд на всеки щат и район в Австралия имат 

правомощията да възложат на страните да участват в медиация, дори против волята 

им. 
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e) Налагат ли се санкции от съда в случай, че не бъде изпробвана процедура 

по медиация? - ДА 

Семейните съдилища не разглеждат дела, ако страните не са провели процедура по 

медиация, с определени изключения, изведени в Сек. 60I(9) (8) от FLA. 

Регистрираните семейни медиатори трябва да издадат сертификат съгласно 

гореописаната разпоредба, удостоверяващ направеният от страните опит за 

разрешаване на техния конфликт чрез медиация, преди да имат право да заведат 

дело в Семейния съд, Федералния Магистратски Съд или местните съдилища в 

съответния щат, които упражняват правомощия по FLA. 

Семейните съдилища имат правомощията да наредят покриване на разноските от 

страната, която не е положила "реални усилия" по време на медиацията или откаже 

да посети процедурата. Въпреки това, тези съдилища рядко издават решения относно 

разноските по отношение на спорове за упражняване на родителски права.  

 

f) Налагат ли се санкции по закон в случай, че не бъде изпробвана процедура 

по медиация? - ДА 

Нормативната уредба в Австралия предвижда, че когато към исковата молба за 

иницииране на даден съдебен процес се предостави сертификат, удостоверяващ 

предхождащо проведена процедура по медиация, съдът има правото да го вземе 

предвид в хода на преценката дали да препрати страните към медиация, или друг 

тип процедура за решаване на семейни конфликти, както и когато трябва да се 

издаде решение относно разноските на дадена страна.  

Целта на Закона за Разрешаване на Граждански Спорове (CDRA) е да "подсигури, 

доколкото е възможно, че гражданите вземат реални мерки за разрешаването на спор, 

възникнал помежду им, преди да бъдат заведени съответните съдебни дела". Сек. 6 от 

CDRA изисква от желаещите да заведат граждански дела, да подадат и декларация 

"за извършени реални действия в посока разрешаване на конфликта", заедно с 

останалите първоначално входирани документи. Такава декларация трябва да 

съдържа списък със съответните взети стъпки, или поне причините за липса на 

такива. При неподадена декларация, не се отказва правото за откриване на 
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производство, нито се нарушава хода на процедурата. Въпреки това, съответната 

съдебна институция има правото да вземе предвид подадена декларация, когато 

издават решение относно разноските и, по-общо, "когато изпълняват функциите си 

или упражняват правата си относно граждански дела".  

 

g) Налични ли са поощрения за изпробване на процедура по медиация преди 

обръщане към съд? - ДА 

Понастоящем в Австралия се прилага пилотен проект, съгласно който конфликти 

относно семейно имущество се насочват от съдилищата към конферентни разговори, 

провеждани в стила на медиацията. Медиаторът трябва да бъде опитен семеен 

адвокат, както и квалифициран медиатор. В случай, че страните не постигнат 

споразумение, адвокатите на страните и медиаторите трябва да изготвят декларация 

за съда, определяща проблемите, които конфликтът засяга. След това, делото се 

насрочва за по-експедитивно разглеждане, отколкото тези, по които страните са 

отказали да участват в медиация.  

 

h) Разрешава ли се присъствието на / представителство от външен консултант 

(адвокат) по време на медиационните сесии? - ДА 

Освен при безплатни или финансирани чрез субсидии услуги по разрешаване на 

спорове, предоставяни от страна на центровете за семейни отношения, или 

обществени организации, на страните и медиаторите обикновено се препоръчва да 

поканят адвокатите на страните да присъстват на медиационните сесии. При 

медииране на търговски и сложни граждански/семейни конфликти, страните 

обикновено са представлявани от адвокатите си.  

 

i) Задължително ли е присъствието на външен консултант? - НЕ 

Въпреки, че обикновено страните имат право да избират как да бъдат 

представлявани в хода на процедурата по медиация, присъствието на адвокат не е 

разрешено на медиация, провеждана от центрове по семейни отношения и някои 

обществени организации.  
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2. Клауза за рефериране към медиация 

a) Допустим ли е казусът за разглеждане от съд при наличие на медиационна 

клауза? - ДА 

Въпреки това, съдът в такива ситуации обикновено възлага на страните да участват в 

процедура по медиация.  

 

b) Страни, включили медиационна клауза в договора помежду си, 

задължени ли са първо да участват в процедура по медиация, преди да 

имат право да се обърнат към съда? - НЕ 

Зависи от местното законодателство на съответните щати, но обикновено при 

наличието на такава клауза, някоя от страните може да поиска от съда да я приведе в 

сила.  

 

3. Процедура по медиация 

a) Описани ли са в закон детайли относно медиационната процедура, подход 

и/или конкретни задължения на медиатора? - НЕ 

Тъй като в Австралия се практикуват широк спектър от медиационни техники, 

законът е изменен, за да замести термина „медиация“ с термина "разрешаване на 

семейни спорове", който е по-широко понятие, включващо в себе си всички способи 

за намиране на решение. Националният Съвет за АРС (NADRAC) също отбелязва, че 

се употребяват различни модели за алтернативно разрешаване на спорове. Той 

дефинира медиацията като "процес, в който страните по конфликта, с помощта на 

медиатор, идентифицират предмета на спора и отделните проблеми, разработват 

варианти, обмислят възможности и се стремят да постигнат споразумение. 

Медиаторът няма консултантска или решаваща роля относно съдържанието на 

конфликта или изхода от проведената медиация". 

Повечето доставчици на медиационни услуги, асоциации и организации в 

Австралия, поддържат така формулираната дефиниция. На нейна основа е 

разработена и Националната Схема за Акредитиране на Медиатори. Системата е 

описана в два основни документа, заедно реферирани като "Националните 

Стандарти за Медиатори в Австралия". Първият документ е "Стандарти, приложими 
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към медиатори, търсещи одобрение съгласно Националната система за 

акредитиране на медиатори (септ. 2007 г.)", а вторият е "Практически стандарти за 

медиатори, действащи съгласно националната система за акредитиране на 

медиатори". Въпреки това отбелязваме, че не е задължително за медиаторите да бъдет 

акредитирани.  

 

b) Гъвкав ли е/подлежи ли на договорка стилът на медиационната процедура 

и на подхода на медиатора? - ДА  

Медиаторът и страните решават какъв модел да използват. Съществуват медиатори 

и организации, които предоставят ограничен набор от конкретни модели, от които 

страните могат да избират кои да приложат. Например, медиационните услуги, 

предоставяни от обществените центрове и организации, обикновено финансирани 

от правителството, обикновено са само фасилитиращи или трансформиращи.  

 

c) Има ли право медиаторът да предложи необвързващо мнение? - ДА 

Стига медиаторът да има необходимата квалификация, за да изкаже подобно мнение 

по предмета на спора. 

d) Има ли право медиаторът да предложи обвързващо мнение? - ДА 

Например в ситуациите, в които страните са избрали процедура med-arb, медиаторът 

може да отправи обвързващ съвет, чието приложение донякъде все още зависи от 

страните.  

 

e) Преобладаващ стил на медиация при търговски конфликти относно 

предмета на конфликта - Фасилитираща 

Въпреки, че фасилитиращият тип медиация, при който медиаторът съдейства на 

страните да постигнат решение, е най-разпространеният вид практикувана в 

Австралия, все повече навлиза и трансформиращата такава, редом с оценъчната. 

Последните две именно способстват за намирането на дългосрочни решения или 

налагането на такива посредством предложение, отправено от страна на медиатора.  
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f) Преобладаващ подход при търговски конфликти отн. процедурни аспекти 

- Фасилитиращ 

 

g) Преобладаващ стил на медиация при граждански (семейни) конфликти 

отн. предмета на конфликта - Фасилитиращ (трансформираща и оценъчна 

също се употребяват) 

Фасилитиращият подход в медиационния процес е най-разпространен, въпреки че 

се разширява и употребата на хибридни форми на медиация. Трансформиращият и 

наративен подход се използват най-вече от медиатори с опит в сферата на 

социалните науки. Оценъчният, насочващият и мед-арб. са по-често срещани при 

медиатори с юридическо образование.  

 

h) Преобладаващ стил на медиация при граждански (семейни) конфликти 

отн. процедурни аспекти - Фасилитиращ 

Фасилитиращият подход доминира, въпреки че и други видове започват да бъдат 

прилагани, в зависимост от професионалния опит на медиатора и възможностите на 

страните по конфликта. 

 

i) В случай, че е приложима, по какъв начин се практикува оценъчната 

медиация (неутрално, обща препоръка, професионално становище на 

юрист, друго)? - Неутрално, като обща препоръка, професионално 

становище на юрист 

Степента, до която препоръките и професионалните становища на юристи ще бъдат 

част от медиационната процедура, се определят от страните и медиатора, и се 

включват в споразумението за медиация преди нейното откриване.  

 

j) Преобладаваща медиационна процедура при търговски конфликти 

(индивидуални сесии (само) / общи сесии (само), комбинация от двата типа, 

друго) - Комбинация, с преобладаващи общи сесии 
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k) Преобладаваща медиационна процедура при граждански (семейни) 

конфликти (индивидуални сесии (само) / общи сесии(само), комбинация от 

двата типа, друго) -Комбинация, отново с преобладаващи общи сесии. 

 

4. Акредитиране на медиаторите 

a) Изисква ли се официално акредитиране/сертифициране или вписване на 

медиаторите? - ДА (отнасящо се единствено до тези, практикуващи 

семейни казуси) 

През 2008 г. е въведена доброволна система, позната като Националната система за 

акредитиране на медиаторите (NMAS). Стандартите се отнасят до различни 

параметри, включително създаването на регистрирани акредитиращи органи 

(RMAB), както и развиването на конкретни изисквания и продължително обучение 

за медиатори.  

 

b) Установено ли е съгласно пазарни принципи (чрез частни сертифициращи 

организации) - ДА 

Въпреки че няма задължителни изисквания за акредитиране на медиаторите, много 

от центровете изискват от тях да бъдат национално акредитирани и често се иска от 

тях да бъдат адвокати. Съдилищата също така препращат към процедура по 

медиация, ръководена от членове на центровете към Правните общества. 

Съдилищата, правителствените организации и агенции също изискват от 

медиаторите да бъдат национално акредитирани.  

 

c) Подлежи ли на публично регулиране? - ДА/НЕ, в зависимост от щата 

 

d) Хорариум часове за основно обучение по медиация - 38+ часа 

Медиатор, който цели да бъда акредитиран съгласно NMAS, трябва да: 

- Премине през 38-часово обучение, съдържащо поне девет симулации на 

медиационни сесии и оценяване на писмени умения; 

- Премине през тест за "подходящ характер"; 
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- Установи връзка с подходяща организация, която да отговаря на определени 

етични стандарти, има установени дисциплинарни процедури и такива за 

оплаквания, предлага професионална подкрепа; и 

- Предоставя доказателства за компетентност чрез потвърждаване на 

натрупания опит, обучения и практически занимания. 

 

e) Съществува ли задължение за професионално продължаващо обучение за 

акредитирани / сертифицирани медиатори? - ДА 

Националната акредитация е със срок на валидност две години, след изтичанетео на 

който период се провежда повторна акредитация. За да бъде последващо 

акредитиран, даден медиатор трябва да предостави детайли относно неговото 

участие в поне 25 часа медиация и посещение на 20 часа продължаващо 

професионално обучение в рамките на предходните 2 години.  

 

f) Акредитация чрез отговаряне на определени критерии - ДА 

 

g) Акредитация чрез полагане на писмен изпит - НЕ 

Самото обучение включва писмения изпит, необходим за националното 

акредитиране. 

 

h) Акредитация чрез изпит, оценяващ практическата способност на 

кандидата - НЕ 

 

5. Кой може да бъде медиатор? 

a) Сертифициране от частни организации? - ДА 

b) Установено чрез законови разпоредби? - НЕ 

c) Ограничения относно професията на даден медиатор - НЕ 

 

6. Директива на ЕС - НЕ е приложима 

7. Основни законодателни разпоредби, отнасящи се до медиацията / 

арбитража 
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В голяма част от законодателството се среща възможността за разрешаване на 

конфликти чрез медиация, като общовалидните за цяла Австралия закони, 

предоставящи възможост за медиация, са 21. 

8. Институции / Организации, предоставящи медиационни услуги 

a) Медиационните центрове / Медиаторите могат да бъдат под различни 

форми - ДА 

Възможност за препращане към медиация от съдилищата съществува в повечето 

щати, финансираните от правителството центрове за семейни отношения и 

обществени организации. В Ню Саут Уелс съществуват държавно финансирани 

общностни центрове, предоставящи безплатни медиационни услуги. Съществуват 

професионални организации, такива, работещи в обществена полза, частни 

организации, както и офиси на омбудсмана. Към тези институции обикновено 

работят групи от регистрирани медиатори.  

b) Физически лица имат право да практикуват медиация - ДА 

 

9. Такси и финансова помощ 

a) Таксата подлежи ли на свободно договаряне? - ДА 

b) Фиксирана в определени случаи от приложима регулация? - НЕ 

Освен часовите ставки за медиационни услуги, установени от някои правителствени 

сектори, които са около 350 долара/час. 

c) Средна часова ставка за търговски или трансгранични казуси - 250 - 500 

долара  /час (приблизително).  

Диапазонът е изключително широк, като в зависимост от разглеждания казус и опита 

на медиатора, дневната ставка може да достигне до 10,000 долара. 

d) Средна часова ставка за граждански казуси - 250 - 500 долара / час. 

e) Налична ли е финансова помощ за медиационни услуги - ДА 

В случай, че една от страните има право на финансиране за правна помощ, 

медиационната услуга ще бъде предоставена безплатно, но страната, която не бъде 

одобрена за такова финансиране, ще заплати за представителство в хода на 

процедурата.  

f) Покриват ли се медиационните такси от застрахователни планове - НЕ 
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g) Субсидират ли се медиационните услуги във връзка със съдебни 

производства? - ДА 

Медиационните услуги, предоставяни от общностните центрове, както и от някои 

съдилища, са безплатни. 

 

10. Правен контекст 

a) Съществува ли връзка между съдиите и медиаторите/процедури по 

медиация, освен по отношение на препращания от съдилища или 

медиационни програми, свързани със съдилища? - НЕ 

 

b) Връзка между медиацията и съдебната система (гледа ли се на медиацията 

като част от съдебната система)? - ДА 

Освен услугите, предоставяни от общностните центрове и Центрове за семейни 

отношения, медиацията все повече се възприема като част от съдебната система. 

 

11. Споразумение, постигнато чрез медиация 

a) Договорна (писмена) форма - ДА 

Споразумението, постигнато в хода на процедура по медиация има същата 

обвързваща сила като всеки друг договор. 

 

b) Автоматично влизане в сила - ДА 

В случай, че постигната спогодна в резултат на процедурата по медиация е 

действителна, същата влиза в сила от момента на подписването й от двете страни.  

 

c) Привеждане в сила при настъпването на предизвикани от страните 

обстоятелства? - ДА  

Страните са тези, които решават под каква форма ще бъде сключено тяхното 

споразумение, без да е налице законово изискване за форма. 

 

d) Привеждане в сила при настъпването на обстоятелства, определени в 

закон/изрична регулация - ДА (11-c) 
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12. Конфиденциалност  

a) Законово основание - ДА 

Приложимото законодателство изрично забранява да се използват доказателства, 

станали известни чрез проведена медиация, или документи, изготвени във връзка с 

опит за постигане на споразумение.  
 

b) Освобождаване на медиатори / арбитри от задължение да предоставят 

доказателства в хода на съдебно производство и/или арбитраж (на 

основанията на закон или договор) - ДА 

Съдилищата обикновено привеждат в сила съществуваща клауза, по силата на която 

медиаторът е защитен от призоваване за даване на показания в съдебна зала. 

 

 
  

13. Обучение 

a) Обучението по медиация е компонент в общохриетия учебен план по 

специалност "Право" - ДА 

В повечето юридически факултети, той е избираем предмет.  

 

АРБИТРАЖ 

В Австралия арбитражът става все по-популярен метод за разрешаването на 

трансгранични конфликти, особено в секторите енергетика и ползване на природни 

ресурси, както и по отношение на инфраструктурни проекти. Част от 

наблюдаваните сфери на развитие включват: 

• изменения на законодателството относно международния арбитраж с цел 

въвеждане на част от Законовия Образец на UNCITRAL относно 

Международния Арбитраж (UNCITRAL Model Law on International 

Arbitration); 

• изменения на местното законодателство относно арбитража, чрез които се 

уеднаквяват приложимите местни стандарти с международните; 

• Натрупване на съдебна практика, изразяваща институционалната 

подкрепа на арбитража като функционираща алтернатива на 
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традиционното правораздаване. Някои от по-важните решения включват 

валидиране на правомощията на австралийските съдилища да привеждат 

в сила чуждестранни арбитражни решения19; валидиране на 

правомощията на австралийските съдилища да привеждат в сила 

арбитражно решение по международна процедура без необходимост от 

специалното му разглеждане по същество за евентуални грешки на 

трибунала20; ограничаване на приложимостта на изключението за 

привеждане в сила поради противоречие с обществения ред единствено по 

отношение на основни ценности на морала и справедливостта21; 

утвърждаване на принципа, че в хода на процедура за привеждане в сила 

на чуждестранно арбитражно решение, австралийските съдилища трябва 

да отчитат всякакви аргументи на съдебна институция на територията на 

арбитражното производство относно потенциално анулиране на 

решението22. 

 

 

2.3. ИТАЛИЯ23 

1. Препращане към медиация:  

a) Винаги доброволно? - ДА 

Всеки има правото да се обърне към медиация за разрешаване на граждански и 

търговски спорове, отнасящи се до всички основни права и свободи.  

b) Задължително (в определени случаи) - ДА 

През 2013 г. италианският парламент прокарва в закон новите правила за медиация, 

одобрени от правителството със Законодателен Декрет 69 от 21. Юни 2013 г. 

 
19 TCL Air Conditioner Co Ltd v The Judges of the Federal Court of Australia [2013] HCA 5 
20 Uganda Telecom Limited v Hi-Tech Telecom Pty Ltd [2011] FCA 131 
21 Traxys Europ SA v Balaki Coke Industry Pvt Ltd (No. 2) [2012] FCA 276 
22 Cujarat NRE Coke Limited v Coeclerici Asia (Pte) Ltd [2013] FCAFC 109 
23 Използвана е частична информация от публикация на Giuseppe De Palo и Chiara Massidda 
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Задължителната медиация е включена в Зак. Декрет 28, съгласно който тя обхваща 

следните сфери: наем на недвижими имоти, право на собственост върху земя, делба, 

наследство, отдаване под наем, заеми, нарушения в медицинската практика, 

уронване на престижа и клевета в медиите, договорни отношения, застраховане, 

банкови и финансови дейности. (съгласно процедурите, описани в Зак. Декр. 

28/2010, или помирителна процедура съгласно Зак. Декр. от 08.12.2007, 179). 

Релевантното законодателство също така въвежда правило за задължително участие 

в процедурата съвместно с адвокат. Считано от 2015 г. провеждането на процедура по 

медиация е условие за допустимост на съдебното производство, което следва да бъде 

осъществено най-късно до датата на първото открито съдебно заседание. Условието 

за допустимост се счита изпълнено, ако първата медиационна сесия не завърши със 

споразумение и страните преценят, че продължаващи сесии не биха съдействали за 

разрешаването на казуса.  

 

c) Възможност за препращане от съд или за медиация, свързана със съд - ДА 

Съдиите имат правомощия да поканят страните на процедура по медиация, дори на 

ниво апелативен съд, стига да са направили пълна оценка на казуса и да са 

преценили, че такова препращане би било от полза. Също така, Чл. 185 от ИГПК 

гласи, че съдиите са насърчавани да препращат конфликти от всякакво естество, към 

доброволна помирителна процедура. Въпреки това, те рядко използват тези свои 

правомощия на практика, а натовареността на съдилищата не е намаляла 

значително.  

 

d) Възможност за наложена от съд процедура по медиация - ДА 

Съдиите имат правото да препращат към медиация във всеки един етап от дадено 

съдебно производство.  

 

e) Налагат ли се санкции от съда в случай, че не бъде изпробвана процедура 

по медиация? - ДА 
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Съгласно Чл. 8(4) от Зак. Декр. 28, ако дадена страна откаже да участва в медиация 

без основателна причина, съдията има право да вземе това предвид при последващо 

производство.  

 

f) Налагат ли се санкции по закон в случай, че не бъде изпробвана процедура 

по медиация?- ДА 

В допълнение към гореописаното, при наемането си всеки адвокат е длъжен да 

информира клиента си за възможността да използват медиация. В случай, че 

адвокатът не предостави на клиентите си цялата релевантна информация, клиентите 

имат право да прекратят договора за адвокатски услуги.  

 

g) Налични ли са поощрения за изпробване на процедура по медиация преди 

обръщане към съд? - ДА 

Съществува пакет от поощрителни мерки, включително данъчни облекчения 

относно финалната стойност на споразумението, както и относно всички документи 

и удостоверения, свързани с провеждането на процедурата. Също така, ако първата 

среща при медиатора приключи без споразумение за продължаване на процедурата, 

възнаграждение на провеждащата институция/организация не се дължи.  

 

h) Разрешава ли се присъствието на/представителство от външен консултант 

(адвокат) по време на медиационните сесии? - ДА 

 

i) Задължително ли е присъствието на външен консултант? - ДА 

Въпреки че изискването е въведено през 2013 г., статистика на италианското 

министерство на правосъдието от 2011-12 г. показва, че около 86% от страните, 

участвали в медиация, са представлявани от адвокат. 

 

2. Клауза за рефериране към медиация 

a) Допустим ли е казусът за разглеждане от съд при наличие на медиационна 

клауза? - ДА 
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Даден казус подлежи на предпочително отнасяне за разглеждането си посредством 

процедура по медиация ако договорът и/или учредителният акт включват подобна 

клауза за медиация. Ако не бъде проведена медиационна сесия, съдията или 

арбитърът имат правомощията, по собствено усмотрение или при изявено от някоя 

от страните желание, да дадат на страните срок от 15 дни да подадат искане за 

провеждане на медиация.  

 

b) Страни, включили медиационна клауза в договора помежду си, 

задължени ли са първо да участват в процедура по медиация, преди да 

имат право да се обърнат към съда? - ДА 

Въпреки това, ако страните откажат да участват, не съществува метод за тяхното 

принуждаване. 

 

3. Процедура по медиация 

a) Описани ли са в закон детайли относно медиационната процедура, подход 

и/или конкретни задължения на медиатора? - ДА 

Правилникът на съответната организация, избрана от страните да ръководи 

процедурата, регулира целия процес по медиация. Във всеки правилник трябва да се 

съдържат и строго определени клаузи, описани в релевантния законов текст относно 

гарантиране на конфиденциалността на процедурата; безпристрастността на 

медиатора, ограничение от три месеца на максималната продължителност на 

процедурата, срокът за провеждане на първа сесия с медиатор след получаване на 

искането от страните и пр.   

 

b) Гъвкав ли е/подлежи ли на договорка стилът на медиационната процедура 

и на подхода на медиатора? - ДА 

Страните сключват споразумение с медиатора в началото на процедурата, с което се 

съгласяват да следват определен подход за нейното провеждане. Гъвкавостта на 

целия процес помага да бъдат установени интересите на страните, както и да се 

достигне до решение, удовлетворяващо възможно най-много от тях.  
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c) Има ли право медиаторът да предложи необвързващо мнение? - ДА 

В случай, че не може да бъде постигнато споразумение, медиаторът може да отправи 

предложение за помирителна процедура. Ако страните единодушно изявят желание, 

медиаторът може да предложи мнението си по всяко време в хода на процедурата в 

писмена форма. Страните имат 7-дневен срок да го приемат или отхвърлят, като при 

липса на отговор в този срок, предложението се счита за отхвърлено. 

d) Има ли право медиаторът да предложи обвързващо мнение? - НЕ 

e) Преобладаващ стил на медиация при търговски конфликти отн. предмета 

на конфликта - Фасилитиращ 

Преобладаващият стил на медиация за търговски и граждански конфликти, по 

отношение и на предмета, и на процедурата, е класичиският фасилитиращ подход. 

Медиаторът ръководи процеса, чрез който подпомага страните да постигнат 

приемливо за всички решение. Медиаторът задава въпроси, изследва интересите, 

които се крият зад позициите на страните, и ги подпомага в достигането и 

анализирането на възможни решения. Въпреки предвидената възможност за 

споделяне на необвързващо мнение, която стои пред медиатора, на практика тя не се 

използва често. 

 

f) Преобладаващ подход подход при търговски конфликти отн. процедурни 

аспекти - Фасилитиращ 

 

g) Преобладаващ  стил на медиация при граждански (семейни) конфликти 

отн. предмета на конфликта - Фасилитиращ 

h) Преобладаващ стил на медиация при граждански (семейни) конфликти 

отн. процедурни аспекти - Фасилитиращ 

i) В случай, че е приложима, по какъв начин се практикува оценъчната 

медиация (неутрално, обща препоръка, професионално становище на 

юрист, друго)? - Друго 

Съгласно приложимото законодателство, в случаи по които няма изгледи за 

постигане на решение в определения 3-месечен срок, или при желание на страните, 

медиаторът може да отправи помирително предложение, базирано на неговата 
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оценка на ситуацията. То се предава в писмена форма на всяка от страните, и те имат 

правото да го приемат или да откажат.  

 

j) Преобладаваща медиационна процедура при търговски конфликти – 

Комбинация от общи и индивидуални срещи 

Преобладаващият подход и при търговските, и при гражданските конфликти, е 

комбинация от общи и индивидуални срещи. Обикновено медиаторът започва 

процедурата с първоначална обща среща, след която се провеждат индивидуалните 

такива. Броят на срещите и видът им зависят от сложността на конфликта, но винаги 

заключителната сесия е обща.  

k) Преобладаваща медиационна процедура при граждански (семейни) 

конфликти - Комбинация 

 

4. Акредитиране на медиаторите  

a) Изисква ли се официално акредитиране/сертифициране или вписване на 

медиаторите? - ДА 

Сертификатите се издават от официално регистрирани към Министерството на 

правосъдието организации. Поддържа се списък с организации, които имат право да 

провеждат акредитационни обучения за медиатори. Съответните критерии се 

определят чрез Министерски Декрет. Даден медиатор има право да практикува 

единствено ако се е регистрирал в някоя от одобрените от Министерството 

организации.  

 

b) Установено ли е съгласно пазарни принципи? - НЕ 

Въпреки това, в Министерския Декрет е разписано, че всяка организация трябва да 

предоставя въпросник относно оценката на качеството, която всяка от страните дава 

след приключване на медиационната процедура, в която е участвала.  

c) Установено ли е чрез публично регулиране? - ДА 

 

d) Хорариум часове за основно обучение по медиация – 50 часа 
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Допълнително, приложимият Министерски Декрет изисква посещение на 

опреснителни курсове по медиация от поне 18 часа на всеки две години.  

 

e) Съществува ли задължение за професионално продължаващо обучение за 

акредитирани / сертифицирани медиатори? - ДА 

 

f) Акредитация чрез отговаряне на определени критерии? - ДА 

Съгласно Министерски Декрет 180, Чл. 18(f) „всеки медиатор трябва да притежава 

диплома за висше образование, продължило минимум 3 години, или да е член на 

професионална организация.“ Медиатори, които са новорегистрирани, трябва да 

съдействат на опитен медиатор в поне 20 процедури в рамките на две години. В 

допълнение, всяка организация е свободна да добавя каквито изисквания сметне за 

необходимо.  

g) Акредитация чрез полагане на писмен изпит - НЕ 

h) Акредитация чрез полагане на писмен изпит и/или практически изпит – 

НЕ 

 

5. Кой може да бъде медиатор? 

a) Сертифициране от частни организации - ДА 

Стига да са надлежно регистрирани и одобрени съгласно приложимите разпоредби. 

b) Установено чрез разпоредби – ДА 

Основно чрез Министерски и Законодателни Декрети 

c) Ограничения относно професията на даден медиатор - НЕ 

Трябва обаче да се има предвид, че адвокати, регистрирани в дадена колегия, 

автоматично стават медиатори след регистрацията си към медиационна 

организация, като все пак трябва да покрият нейните специфични изисквания. 

 

6. Директива на ЕС (в случай, че е приложима) 

a) Ограничена ли е имплементацията й единствено до трансгранични 

казуси? - НЕ 
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b) Имплементирана ли е по отношение на всички национални и 

трансгранични търговски и граждански казуси? - ДА 

 

7. Законодателни разпоредби, отнасящи се до медиацията, освен 

Директивата 

a) Налични от – 1865/2010 г.  

През 2010 г. е прокаран Законодателен Декрет 28, издаден по силата на Закон 69/2009 

г., съгласно който медиацията се упоменава като възможност за разрешаване на 

граждански и търговски конфликти. През 2013 г. е сериозно ревизиран, както е 

описано по-горе. 

b) Изменения след издаването на Европейската директива отн. медиацията – 

2013, Акт № 98 от 09.08. 

 

8. Институции / Организации, предоставящи медиационни услуги 

a) Медиационните центрове / Медиаторите могат да бъдат под различни 

форми - ДА 

b) Физически лица имат право да практикуват медиация самостоятелно - НЕ 

 

9. Такси и финансова помощ 

a) Таксата подлежи ли на свободно договаряне? - НЕ 

Относно таксите, Министерството на Правосъдието издава специална Тарифа. 

Установява се максималната цена, която може да бъде поискана от медиационната 

организация, в зависимост от размера на правния интерес по спора. Минимални 

такси не се установяват. Възнаграждението на самия медиатор се изчислява като 

процент от общите разходи за процедурата по медиация.  

 

b) Фиксирани от приложима регулация - ДА 

Определените цени се издават в Министерски Декрет, като се обявяват без ДДС, за 

всяка от страните, и варират в зависимост от стойността на материалния интерес от 

65 EUR при материален интерес в размер до 1000 EUR; до 9200 EUR в случай, че 

материалния интерес е на стойност над 5 000 000 EUR.  
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Всяка организация има правомощията да увеличи таксите, но с не повече от 20%. Ако 

процедурата е успешна, цените също могат да бъдат увеличени, но с не повече от 

25%. Страните са отговорни заедно и поотделно за плащането на таксите, като поне 

половината се заплаща в началото на процедурата. Крайната цена се изчислява за 

цялата процедура, без оглед на броя на срещите и часовете, прекарани в сесии с 

медиатора.  

 

c) Средна часова ставка за граждански, търговски или трансгранични казуси 

– 65-9200 EUR на страна, за цялата процедура 

d) Налична ли е финансова помощ за медиационни услуги? - ДА 

Единствено ако медиацията е задължителна или страните са насочени към такава 

процедура от съдията.  

 

10. Правен контекст 

a) Съществува ли връзка между съдиите и медиаторите/процедури по 

медиация, освен по отношение на препращания от съдилища или 

медиационни програми, свързани със съдилища? - НЕ 

Единствено по отношение на препратени казуси, в които случаи страните имат на 

разположение 15 дни, за да подадат молба за откриване на процедура по медиация и 

да насрочат следващото заседание. 

b) Връзка между медиацията и съдебната система (гледа ли се на медиацията 

като на част от съдебната система)? - ДА 

Когато се започне процедура по медиация, законово-приложимите давностни 

срокове относно конфликта спират да текат за максимум 3 месеца, като този период 

се счита за започнал с получаването на молбата за провеждане на медиация. Въпреки 

това, реферирането към медиация от страна на съдия не възпрепятства налагането 

на временни и предпазни мерки по отношение на казуса.  

 

11. Споразумение, постигнато чрез медиатор 

a) Договорна (писмена) форма - ДА 
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Ако страните постигнат споразумение, то се описва в протокола. Протоколът трябва 

да бъде подписан от страните, техните адвокати и медиатора, като след това се 

прилага към самото споразумение. В случай, че в споразумението е включено 

прехвърляне на имот, то изискването за нотариална заверка не отпада.  

b) Автоматично влизане в сила - ДА 

Всяка от страните има право да внесе споразумението в съда и да изиска 

изпълнителен лист във връзка със споразумението. Въпреки това, съдът не би могъл 

да приеме споразумение, което противоречи на установени задължителни правила.  

 

12. Конфиденциалност  

a) Законово основание - ДА 

Всяко от лицата, участвали в медиационната процедура, е задължено да спазва строги 

изисквания за конфиденциалност, описани в Зак. Декрет 28. Тези задължения се 

отнасят и до документираните изявления и всякаква информация, обменена в хода 

на процедурата. Въпреки това, задължението на медиатора може да бъде премахнато, 

ако страните са се съгласили да разгласят информацията, или поддържането й в 

конфиденциалвост би нарушило други закони. 

b) Освобождаване на медиатори / арбитри от задължение да предоставят 

доказателства в хода на съдебно производство и/или арбитраж - ДА 

Съгласно Декр. 28 и Чл. 2 от ИНПК. Те гласят, че от медиатор не може да се изисква 

явяване пред съд за даване на информация, станала му известна в хода на 

медиационните процедури, които е ръководил, включително всички свързани с това 

документи и съобщения, изпращани между страните и медиатора.  

 

13. Обучение  

a) Обучението по медиация е компонент в общоприетия учебен план по 

специалност „Право“ - НЕ 

В случай, че се разглежда, бива включен като част от курса по граждански процес. 

Преподавателите сами избират дали да го проведат.  

 

АРБИТРАЖ 
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Въпреки, че съдебните производства продължават да бъдат основният метод за 

разрешаване на конфликти в Италия, арбитражът се разпространява все повече 

поради сравнително по-кратката процедура и фактът, че голям брой международни 

партньори на местни фирми са развили политика за неговото прилагане като 

предпочитано средство за справяне с възникнали спорове. Основното преимущество 

на арбитражната процедура в Италия е скоростта – средната продължителност на 

процедура, ръководена от арбитражен съд е 14 месеца. 

Конкретно внимание ще бъде обърнато на два аспекта на арбитража в Италия. 

Първият е наличието на т. нар. arbitrato irrituale, което представлява процедура, близка 

до договорната форма на отсъждане на конфликт в страните от Общностно-правната 

система. Решението, дадено вследствие на arbitrato irrituale, представлява обвързващ 

договор, който не може да бъде приведен в сила като арбитражно решение. Към него 

се прилагат обикновените правила за привеждане в сила на поети договорни 

задължения. Поради тази причина, както и поради невъзможността към него да бъде 

приложена Ню-Йоркската конвенция за привеждане в сила на чуждестранни 

арбитражни решения, е довело до намаляне употребата на това средство.  

Имплементираната през 2003 г. система за арбитраж на търговски спорове заслужава 

внимание заради следните особености: 

• Всички арбитри трябва да бъдат избрани или от трета страна, или от съда; 

• Други членове/служители или трети страни могат да се присъединят към 

арбитражната процедура по време на или преди първото заседание по казуса; 

• Арбитрите имат правомощията да прекратят действието на решение на 

Общото събрание ако валидността на такова решение бъде оспорена; 

• Арбитражното решение е обвързващо за дадена компания дори ако същата не 

е била страна по арбитражната процедура.  
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2.4 ГЕРМАНИЯ24 

1. Препращане към медиация:  

a) Винаги доброволно - ДА 

След влизането в сила на Германския Закон за медиацията, тя остава напълно 

доброволен метод за разрешаване на спорове. Участниците в даден конфликт не 

могат да бъдат задължени да участват в медиация, нито по силата на закон, нито от 

съд. 

 

b) Задължително (в определени случаи) - НЕ 

Въпреки това, в сферата на семейно-правните конфликти, съдът има правомощието 

да изпрати страните на информативна сесия относно възможността за реферирането 

на казуса към медиация.  

c) Възможност за препращане от съд или за медиация, свързана със съд - ДА 

Единствено при изричното съгласие на страните. 

d) Възможност за възложена от съд процедура по медиация - НЕ 

e) Налагат ли се санкции от съда в случай, че не бъде изпробвана процедура 

по медиация? - НЕ 

f) Налагат ли се санкции по закон в случай, че не бъде изпробвана 

процедура по медиация? - НЕ 

g) Налични ли са поощрения за изпробване на процедура по медиация 

преди обръщане към съд? –НЕ 

Съществува възможност за органите на местната власт на отделните райони да 

издадат постановления, чието действие е ограничено в рамките на съответния район, 

за намаляване или цялостно отпадане на дължимите съдебни такси по казус, който 

впоследствие е бил разрешен чрез медиация.  

 

h) Разрешава ли се присъствието на / представителство от външен консултант 

(адвокат) по време на медиационните сесии? присъствието на / 

 
24 Използвана е частична информация от публикация на Prof. Dr. R. Dendorfer; Prof. Dr. U. 
Glaeser; 
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представителство от външен консултант (адвокат) по време на 

медиационните сесии? - ДА 

В търговски или трансгранични спорове присъствието на адвокати е широко 

разпространено. Въпреки това, адвокатите на страните също са считани за „външни 

консултанти“ по силата на приложимото законодателство (чл. 2 от Закона за 

медиацията), съответно е необходимо изричното съгласие на страните в 

медиационната процедура. Страните също така могат да се съгласят и относно 

разпитването на свидетели и експерти. 

 

i) Задължително ли е присъствието на външен консултант? - НЕ 

След влизането в сила на германския Закон за медиацията, това изискване вече не е 

приложимо за казуси, в които на страните се разрешава да бъдат самостоятелно 

представлявани.  

 

2. Клауза за рефериране към медиация 

a) Допустим ли е казусът за разглеждане от съд при наличие на 

медиационна клауза? - НЕ 

Казусът не би бил допустим преди страните да са направили поне първоначален 

опит за разрешаването му чрез медиация. Федералният съд е установил практика, 

според която съдебно производство не може да бъде открито, ако предварително 

договореният между страните метод за помиряване не е бил изпробван преди 

подаване на съответната молба25. Тази практика не се отнася до издаването на 

разпореждания за спешни предпазни мерки. 

 

b) Страни, включили медиационна клауза в договора помежду си, 

задължени ли са първо да участват в процедура по медиация, преди да 

имат право да се обърнат към съда? - ДА 

Включена в договор клауза за рефериране към медиация на всеки възникнал спор 

задължава страните да участват в процедурата. Въпреки това, принципът на 

доброволното явяване взема превес, затова е практически трудно дадена страна да 

 
25 (BGH 23.11.2004 – VI ZR 336/03) 
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бъде накарана да участва в медиационна процедура против волята си. Страната, 

която отказва да се яви на медиация, губи правото си да завежда искове по съответния 

казус в съда.  

 

3. Процедура по медиация 

a) Описани ли са в закон детайли относно медиационната процедура, 

подход и/или конкретни задължения на медиатора? – ДА – Законът за 

медиацията 

Част от описаните подробности, които заслужават внимание: 

- „Медиаторът е длъжен да се увери, че страните разбират принципите и 

структурата на медиационната процедура, както и че участват в нея напълно 

доброволно“; 

- „Страните са свободни да прекратят процедурата по всяко време. Медиаторът 

има право да прекрати процедурата ако счита, че станите няма да постигнат 

съгласие, или ако страните не могат повече да общуват по подходящ начин“; 

- „Медиаторът е длъжен, по искане на страните, да ги информира относно своя 

произход, образование и опит в сферата на разрешаването на конфликти“; 

- „Медиаторът е длъжен да информира страните, които не са представлявани 

от консултант, че имат право да потърсят помощ от такова лице преди 

официалното приключване на процедурата“. 

 

b) Гъвкав ли е/подлежи ли на договорка стилът на медиационната 

процедура и на подхода на медиатора? - НЕ 

Страните имат право да се договарят относно процедурата, независимо дали преди 

нея или след нейното откриване, но само в рамката на приложимото 

законодателство. 

c) Има ли право медиаторът да предложи необвързващо мнение? – ДА 

Само в случай, че страните се съгласят на това или изрично поискат такова.  

d) Има ли право медиаторът да предложи обвързващо мнение? - НЕ 

Медиаторът няма право да взема каквито и да било решения, обвързващи страните 

по отношение на предмета на спора. 
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e) Преобладаващ стил на медиация при търговски конфликти отн. 

предмета на конфликта (фасилитираща/оценъчна/трансформираща, 

друга) – Фасилитираща / Оценъчна 

В Германия основно се използва комбинацията между фасилитиращия и оценъчния 

подход.  

f) Преобладаващ подход при търговски конфликти отн. процедурни аспекти  

– Фасилитиращ  

g) Преобладаващ стил на медиация при граждански (семейни) конфликти 

отн. процедурни аспекти (фасилитиращ, насочващ, etc.) – Всички изброени 

Медиаторът сам избира какви стилове да приложи, в зависимост от собствената си 

оценка на ситуацията и собствените си предпочитания. Много често в процедури по 

медиация относно взаимоотношения между съпрузи, съседи и др., които са по 

характер дългосрочни, по-често се използват фасилитиращият и трансформиращият 

подход, с оглед запазване на тези отношения, доколкото това е възможно в 

конкретната ситуация.  

h) Преобладаващ стил на медиация при граждански (семейни) конфликти 

отн. процедурни аспекти (фасилитиращ, насочващ, etc.) – Всички изброени 

i) В случай, че е приложима, по какъв начин се практикува оценъчната 

медиация (неутрално, обща препоръка, професионално становище на 

юрист, друго)? – Всички изброени 

В сферата на търговските конфликти, медиаторите използват частично оценъчната 

медиация, но винаги запазват своята неутралност. Споделяне на общи препоръки е 

особено приложимо при индивидуалните срещи. Даването на професионално 

правно становище е считано за твърде рисковано, особено що се отнася до 

неутралитета на медиатора. 

j) Преобладаваща медиационна процедура при търговски конфликти 

(индивидуални сесии (само) / общи сесии(само), комбинация от двата типа, 

друго) - Комбинация 

Обикновено медиационните процедури се провеждат под формата на общи сесии. 

До индивидуални сесии се прибягва когато стане ясно, че общуването между 
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страните е достигнало до задънена улица, за да се промени перспективата на всяка от 

страните относно конфликта и да се направи сверка с действителността. 

k) Преобладаваща медиационна процедура при граждански (семейни) 

конфликти (индивидуални сесии (само) / общи сесии(само), комбинация от 

двата типа, друго) - Комбинация 

Гореописаните принципи са приложими и относно тази сфера. 

 

4. Акредитиране на медиаторите 

a) Изисква ли се официално акредитиране/сертифициране или вписване на 

медиаторите? - ДА 

Регулацията относно сертифицирането на медиаторите е публикувана от немското 

Министерство на правосъдието на 21.08.2016 г. и е влязла в сила на 01.09.2017 г. 

Въпреки, че все още всеки има правото да се нарича „медиатор“, тази регулация 

въвежда понятието „сертифициран медиатор“, като по този начин гарантира 

качеството на предоставяната услуга.  

b) Установено ли е съгласно пазарни принципи (чрез частни сертифициращи 

организации)? – ДА 

Влизането в сила на регулацията предостави минималните стандарти, които трябва 

да бъдат покривани от страна на обучаващите организации, за да могат да 

рекламират обучението си като сертифициращо. Също така, водещите обученията 

задължително трябва да бъдат сертифицирани медиатори.  

c) Подлежи ли на публично регулиране? - ДА 

d) Хорариум часове за основно обучение по медиация - 120 

Това е минималната продължителност на обучение, чрез което да се придобие статут 

на „сертифициран медиатор“. 

e) Съществува ли задължение за професионално продължаващо обучение за 

акредитирани / сертифицирани медиатори? – ДА 

След успешна квалификация, се изискват допълнителни 40 часа поддържащо 

обучение на всеки 4 години.  

f) Акредитация чрез отговаряне на определени критерии - ДА 
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В рамките на обученията, винаги се следи и практическото представяне на кандидата 

в симулирани конфликтни ситуации. Чрез изпити се оценяват познанията в 

теориите на конфликта, техники за преговори и комуникация, ценностите и 

принципите на медиатора, както и по приложимата законодателна рамка.  

 

5. Кой може да бъде медиатор? 

a) Сертифициране от частни организации - ДА 

Необходимо е да бъдат покрити заложените минимални стандарти и преподавателят 

да бъде „сертифициран медиатор“. 

b) Установено чрез регулация / законови разпоредби - ДА 

Приложимата регулация определя необходимите минимални изисквания, които 

трябва да бъдат удовлетворени. 

c) Ограничения относно професията на даден медиатор - НЕ 

 

6. Директива на ЕС 

a) Имплементирана единствено относно трансгранични казуси – НЕ, 

ПРИЛОЖИМА И ЗА ВЪТРЕШНОПРАВНИ КАЗУСИ 

b) Имплементирана относно всички национални и трансгранични търговски 

и граждански казуси - ДА 

Законът за медиацията е основният източник на разпоредби, приложими към 

медиацията в Германия по отношение на местни и международни казуси. 

Гореописаната регулация определя изискванията за квалифицирането на 

медиаторите.  

 

7. Основни законодателни разпоредби, отнасящи се до медиацията 

a) Налични и в сила считано от м. Юли 2012 г. 

 

8. Институции / Организации, предоставящи медиационни услуги 

a) Медиационните центрове / Медиаторите могат да бъдат под различни 

форми - ДА 

b) Физическ лица имат право да практикуват медиация – ДА 
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9. Такси и финансова помощ 

a) Таксата подлежи ли на свободно договаряне? - ДА 

Таксите не са стриктно регулирани и подлежат на договаряне. Фиксирани ставки са 

приложими единствено в случаи, когато медиационната услуга се предоставя от 

център / институция. 

b) Фиксирана в определени случаи от приложима регуация - НЕ 

c) Средна часова ставка за търговски или трансгранични казуси – 150 -450 EUR 

(приблизително) 

Това са цени за търговски диспути, които включват ДДС. Те зависят силно от 

репутацията и опита на медиатора, както и от размера на правния интерес. При 

конфликти на работното място, често се срещат и целодневни такси. Страните 

обикновено си разделят разходите по процедурата по медиация и се съгласяват да 

бъдат отговорни за тяхното изплащане заедно и поотделно. Освен таксите за 

провеждането на процедурата, се прилагат и администратвни такси, определяни от 

центровете.  
 

d) Средна часова ставка за граждански казуси – 75 – 300 EUR (приблизително) 

Гореописаните специфики важат и в тази сфера. 
 

e) Налична ли е финансова помощ за медиационни услуги - НЕ 

Не съществуват средства за държавно финансиране на медиационни услуги в случай, 

че страните нямат възможност да покрият разходите, с едно конкретно изключение, 

описано по-долу.  
 

f) Покриват ли се медиационните такси от застрахователни планове? - ДА 

Повечето доставчици на застраховки относно разходи за правна защита включват 

медиационните услуги в плановете си. Още повече, самите застрахователи дават 

инструкции на своите агенти да подкрепят застрахованите в избора на медиация като 

метод, но съществуват значителни противоречия относно въпроса дали е редно 

застрахователят да избира и конкретния адвокат, който да представлява 

застрахованото лице в подобна процедура.  
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g) Субсидират ли се медиационните услуги във връзка със съдебни 

производства?  ДА 

Когато има открито производство по съответния казус, то 

медиацията/помирителната процедура, ръководена от съдия в ролята на медиатор, 

не се таксува допълнително. Такава медиационна процедура се възприема за покрита 

от редовните съдебни такси.  

 

10. Правен контекст 

a) Съществува ли връзка между съдиите и медиаторите/процедури по 

медиация, освен по отношение на препращания от съдилища или 

медиационни програми, свързани със съдилища? -НЕ 

Въпреки това, стотици съдии са преминали и продължават да преминават през 

обучение за медиатор. Някои съдии също така препращат подходящи казуси към 

външни медиатори и спират съответното производство.  

 

b) Връзка между медиацията и съдебната система (гледа ли се на медиацията 

като на част от съдебната система)? - ДА 

Върховният съд, на въпроса дали изискване за явяване на медиация преди даден 

конфликт да бъде допустим за съдебно разглеждане съответства на Конституцията, 

отговаря, че „Разрешаването на възникнал спор по взаимно съгласие е по-принцип 

(...) предпочитано пред разглеждането му в съдебна зала“. Медиацията е алтернатива 

на съдебното производство, но трябва да се провежда съгласно приложимото 

законодателство и в тясна връзка с правомощията на съда. Приложимите срокове към 

дадено производство спират да текат докато страните по него участват в процедура 

по медиация относно същия спор. Тъй като Германският ГПК гласи, в чл. 253, че 

страната, която входира молба за откриване на съдебно производство, „трябва да 

включи информация дали процедура по медиация е била изпробвана и в случай, че 

не е, да обясни причините за това“. 

 

11. Споразумение, постигнато чрез медиатор 

a) Договорна (писмена) форма - ДА 
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Споразумението, формулирано на края на медиационната процедура, има характер 

на договор и е обвързващо за страните, които са свободни да го приемат изрично и 

обратното. Тъй като към него се прилагат правилата за договорните 

взаимоотношения, всякакви промени по това споразумение се извършват с оглед на 

германското облигационно право.  

b) Автоматично влизане в сила - НЕ 

Споразуменията, постигнати чрез медиация, нямат статута на съдебно или 

арбитражно решение, като се прилагат определени специфични условия. 

c) Влизане в сила при настъпване на определени обстоятелства, зависещи и 

от страните - ДА 

За да бъде приведено в сила, дадено медиационно споразумение може да бъде 

предоставено за одобрение от страна на нотариус или одобрение от страна на 

съдебната институция, ако медиацията е била провеждана във връзка с дадено 

производство. Също така се предвижда възможността за формулиране на 

споразумението като арбитражно решение, или официалното му деклариране пред 

съответната съдебна институция от страна на изрично упълномощени адвокати, 

представляващи всяка от страните.  

 

12. Конфиденциалност 

a) Законово основание – ДА, относно медиаторите; НЕ, относно страните и 

външни лица 

Задължението за конфиденциалност на информацията, обменяна между страните, 

експертите и останалите лица, участници в процедурата, произтича от изрично 

подписано между тях съгласие за това (с изкл. на тези, чиято професия изисква пълна 

конфиденциалност чрез съответните регулации). Задължението за 

конфиденциалност от страна на медиатора също не е абсолютно, като например 

отпада в случай, че е необходимо опазването на интерес или 

психическото/физическото здраве на дете или неправоспособно лице, или фактите 

не са от особено значение за която и да е от страните.  
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b) Освобождаване на медиатори / арбитри от задължение да предоставят 

доказателства в хода на съдебно производство и/или арбитраж - ДА 

Съгласно Закона за медиацията, медиаторите са освободени от задължението да 

предоставят доказателства в хода на съдебно производство. Страните имат право да 

освободят медиатора от задължението му да спазва пъна конфиденциалност, след 

което официално могат да бъдат приемани неговите показания / доказателства.  

 

13. Обучение 

a) Обучението по медиация е компонент в общоприетия учебен план по 

специалност „Право“ - ДА 

Способността за медииране се счита за част от ключовите умения на студентите по 

право. Затова въвеждащи курсове по медиация са включени като избираеми в 

учебната програма към всички Юридически факултети, но посещаването им е 

изцяло доброволно. 

 

АРБИТРАЖ 

Арбитражът е често-използвана процедура за разрешаване на конфликти, свързани 

с всякакви видове търговски сделки. Преобладаваща част от немските компании 

изискват всички конфликти с бизнес-партньори да бъдат реферирани към 

арбитражна процедура, като все повече финансови институции и банки приемат 

този метод за разрешаване на спорове. Арбитражното законодателство в Германия в 

пълна степен съответства на Образеца на UNCITRAL и на Ню-Йоркската конвенция 

за изпълнение на чуждестранни арбитражни решения, което гарантира сигурност 

относно хода на процеса и неговите характеристики. Впечатление прави фактът, чe 

съгласно немското законодателство относно арбитража, не съществуват специални 

изисквания относно квалификацията на даден арбитър, брой на арбитрите по 

дадено производство или други характеристики. От арбитрите не се изисква да бъдат 

членове на адвокатска колегия, нито да бъдат адвокати, което води и до честото 

назначаване на инженери и счетоводители като арбитри в случай, че предметът на 

спора по същество налага наличие на опит в тези сфери.  
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2.5 ХОЛАНДИЯ26 

Представената информация е изведена на фона на противоречиво законодателно 

предложение от 2013 г., целящо да обособи цялостен Закон за медиацията. Към момента на 

изготвяне на настоящия доклад, такъв закон не е влязъл в сила. Развитието на медиацията 

се случва основно чрез практика и активното й промотиране. 

 

1. Препращане към медиация 

a) Винаги доброволно - ДА 

Съгласно установената практика, на медиацията се гледа като на основана на 

доброволни начала. Отправени са предложения за въвеждане на елементи на 

задължително рефериране към медиация с оглед сериозния проект за цялостно 

дигитализиране на съдебната система и намаляване на разходите, но понастоящем 

не са взети практически мерки в тази насока. 

 

b) Задължително (в определени случаи) - НЕ 

Въпреки това, много съдии, особено в сферата на трудовото и търговското право, 

очакват от страните, които се явяват в съда, вече да са преминали през процедура по 

медиация. В случай, че не са и/или отказват да участват в такава, съдията обикновено 

изразява негативно отношение към страната, тъй като се счита, че умишлено е 

затруднила разрешаването на конфликта. 

c) Възможност за препращане от къс или за медиация, свързана със съд - ДА 

Всички съдилища имат разработени системи за рефериране към медиация. 

Холандският ГПК изрично посочва, че при бракоразводни казуси съдията има 

правото да насочи страните към медиация (чл. 818). В бъдеще се очаква да бъдат 

приети текстове, които да се отнасят до по-широк спектър от казуси. 

 
26 Използвана е частична информация от публикация на Dr. Fred Schonewille (2014) 
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d) Възможност за възложена от съд процедура по медиация - НЕ 

Очаква се въвеждането на правомощия за задължаване на страните по гражданско-

правни производства да участват в процедура по медиация, но понастоящем 

съдилищата могат единствено да препоръчат този метод. 

e) Налагат ли се санкции от съда в случай, че не бъде изпробвана процедура 

по медиация? 

Няма изрично определени санкции, но съществува практика, чрез която такива могат 

да бъдат налагани по трудово-правни казуси. 

f) Налагат ли се санкции по закон в случай, че не бъде изпробвана процедура 

по медиация? – НЕ 

g) Налични ли са поощрения за изпробване на процедура по медиация преди 

обръщане към съд? - НЕ 

Предвиждат се поощрения, свързани с улесняване на страните в изпълняването на 

административните им задължения във връзка с конфликта (например ексклузивен 

достъп на медиатора до определен съдия, който да издаде по-бързо решението на 

база сключеното чрез медиация споразумение). 

h) Разрешава ли се присъствието на / представителство от външен консултант 

(адвокат) по време на медиационните сесии? – ДА 

Решението за това зависи изцяло от страните в процедурата. 

i) Задължително ли е присъствието на външен консултант? –НЕ 

Присъствието на външни консултанти е често срещано при търговски и 

трансгранични спорове. 

 

2. Клауза за рефериране към медиация 

a) Допустим ли е казусът за разглеждане от съд при наличие на медиационна 

клауза? - ДА 

Поради доброволния характер на медиацията се счита, че медиационна клауза не 

може да бъде привеждана в сила срещу желанието на някоя от страните. Предвижда 

се възможността за привеждане в сила на изрично включени писмени клаузи в 

договори между юридически лица. 
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b) Страни, включили медиационна клауза в договора помежду си, 

задължени ли са първо да участват в процедура по медиация, преди да 

имат право да се обърнат към съда? - ДА 

 

3. Процедура по медиация 

a) Описани ли са в закон детайли относно медиационната процедура, подход 

и/или конкретни задължения на медиатора? - НЕ 

Освен чрез ограничения по обхват Акт на министъра на правосъдието, влязъл в сила 

през 2012 г. 

b) Гъвкав ли е/подлежи ли на договорка стилът на медиационната процедура 

и на подхода на медиатора? - ДА 

Изцяло зависи от договора между страните и медиатора. 

c) Има ли право медиаторът да предложи необвързващо мнение? - ДА 

В случай, че страните поискат това от него, като обикновено това искане се 

формулира в писмена форма. В хода на медиационни процедури по търговски 

конфликти, медиаторът може да направи това и при получена устна молба. 

d) Има ли право медиаторът да предложи обвързващо мнение? – ДА 

Единствено при изрична молба от страните. 

e) Преобладаващ стил на медиация при търговски конфликти отн. предмета 

на конфликта – Фасилитираща 

Фасилитиращият подход е вкоренен дълбоко в холандската медиационна традиция. 

При търговски казуси се наблюдава смесване на стилове и прилагане на оценъчен 

подход,особено в по-късните етапи на процедурата. 

 

f) Преобладаващ подход при търговски конфликти отн. процедурни аспекти 

– Фасилитиращ  

g) Преобладаващ стил на медиация при граждански (семейни) конфликти 

отн. предмета на конфликта – Оценъчен /Трансформиращ/Фасилитиращ 

Фасилитиращият и трансформиращият подход се използват най-вече при семейни 

конфликти. По отношение на бракоразводни процедури, също така се използва и 
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оценъчният подход, чрез който участниците могат да бъдат обучени на определени 

техники за справяне с определени видове спорове, които възникват помежду им. 

h) Преобладаващ стил на медиация при граждански (семейни) конфликти 

отн. процедурни аспекти – Фасилитиращ / насочващ 

i) В случай, че е приложимма, по какъв начин се практикува оценъчната 

медиация (неутрално, обща препоръка, професионално становище на 

юрист, друго)?- Всички изброени 

Освен неутрални и общи препоръки, медиаторите могат да представят възможности 

и да покрепят страните в избора на дадена опция. 

j) Преобладаваща медиационн процедура при търговски конфликти 

(индивидуални сесии (само) / общи сесии(само), комбинация от двата типа, 

друго) - Комбинация 

Най-често срещани са общите сесии, но по отношение на процедурите по търговска 

медиация се наблюдава все по-често комбиниране с индивидуални срещи, които 

помагат значително за по-бързия прогрес с рарешаването на конфликта.  

k) Преобладаваща медиационна процедура при граждански (семейни) 

конфликти (индивидуални срещи (само) / общи срещи (само), комбинация 

от двата типа, друго)- Комбинация 

В такъв тип процедури, особено свързани със семейни и трудово-правни спорове, 

употребата на общи срещи взима превес. С навлизането на все по-честото онлайн 

провеждане на медиационни процедури, се наблюдава и по-често прибягване до 

индивидуални сесии. 

 

4. Акредитиране на медиаторите 

a) Изисква ли се официално акредитиране/сертифициране или вписване на 

медиаторите? - ДА 

Съществуват няколко организации, които акредитират медиатори, като най-

големите от тях са обединени в Холандската Федерация на Медиаторите. Тя 

поддържа единен регистър на квалифицираните медиатори, в който дадено лице 

може да бъде вписано след преминаване на обучение в организация, член на 

Федерацията, и полагане на изпит. След регистрацията е необходимо медиаторът да 
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преминава през продължаващо обучение, да поддържа минимален брой от 3 

проведени медиации на година, както и да бъде оценяван от други квалифицирани 

медиатори веднъж на 3 години. 

b) Установено ли е съгласно пазарни принципи (чрез частни сертифициращи 

организации)? – ДА 

Никое от правилата, определяни от организациите и Федерацията относно 

квалифицирането и регистрирането на медиатори, не е регулирано от законови 

разпоредби. 

c) Подлежи ли на публично регулиране? - НЕ 

d) Хорариум часове за основно обучение по медиация – 40-80 часа 

Организациите са обединени около продължителност на основното квалифициращо 

обучение в този диапазон. 

e) Съществува ли задължение за професионално продължаващо обучение за 

акредитирани медиатори? - ДА 

Обикновено се изисква преминаване през 16 часа годишно продължаващо обучение. 

В отхвърления законопроект се е предвиждал минимален брой от 12 провеждани 

процедури на година или 120 часа медиация, за да бъде акредитацията запазена. 

f) Акредитация чрез отговаряне на определени критерии - ДА 

Всяка организация сама определя какви критерии да приложи. 

g) Акредитация чрез полагане на писмен изпит - ДА 

h) Акредитация чрез изпит, оценяващ практическата способност на 

кандидата- ДА 

 

5. Кой може да бъде медиатор? 

Всеки, който успешно премине през акредитационния процес на дадена 

организация. Регистрация в единния регистър на Федерацията не е задължителна, 

но е силно препоръчителна с оглед сериозната конкуренция в сферата. 

 

6. Директива на ЕС  
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Понастоящем е имплемнтирана на практика единствено в сферата на 

трансграничната медиация, след неуспеха на законопроекта, отнасящ се до местното 

й приложение. 
 

7. Основни законодателни разпоредби, отнасящи се до медиацията 

Акт на Министъра на правосъдието, приет през 2012 г.;  

Проектозакон от 2013 г., който не е приет след обществено обсъждане. 
 

8. Институции / Организации, предоставящи медиационни услуги 

 

a) Медиационните центрове / Медиаторите могат да бъдат под различни 

форми ДА 

Съществуват асоциации, дружества, сдружения и фондации, предоставящи 

медиационни услуги. 

b) Физически лица имат право да практикуват медиация – ДА 

 

9. Такси и финансова помощ 

a) Таксата послежи ли на свободно договаряне? - ДА 

b) Фиксирана в определени случаи от приложима регулация – ДА 

Съществува правителствено-финансирана програма за правна помощ. Съветът по 

правна помощ определя фиксираната часова ставка, която взимат медиаторите по 

тази програма. За да бъдат допуснати до нея, те трябва да отговарят на определени 

изисквания за качество на предоставяната услуга. 

c) Средна часова ставка за търговски или трансгранични казуси – 200-400 EUR 

(приблизително) 

d) Средна часова ставка за граждански казуси – 150-200 EUR (прилизително) 

e) Налична ли е финансова помощ за медиационни услуги - ДА 

f) Покриват ли се медиационните такси от застрахователни планове - ДА 

В зависимост от застрхователната компания, такива инструменти са достъпни при 

различни условия.  

 

g) Субсидират ли се медиационните услуги във връзка със съдебни 

производства? – НЕ 
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Понастоящем не са налични субсидии за вече образувани производства, които 

впоследствие са реферирани към медиация. Такава практика е съществувала до 2012 

г., когато са отпускани средства за първата медиационна сесия. 

 

10. Правен контекст 

a) Съществува ли връзка между съдиите и медиаторите/процедури по 

медиация, освен по отношение на препращания от съдилища или 

медиационни програми, свързани със съдилища? - НЕ 

С оглед на проекта за пълно дигитализиране на съдебната система, е предвидено 

въвеждането на регулации, чрез които да бъде осигурен достъп на регистрирани 

медиатори към определени съдии, чрез които да бъде ускорен процесът по 

признаване на развод, договорен чрез медиация, или провеждането на онлайн 

консултация, когато страните поискат изрично такава. 

 

b) Връзка между медиацията и съдебната система (гледа ли се на медиацията 

като на част от съдебната система)? - НЕ 

Въпреки силната поддръжка от общество и институции, признаването й като 

ефективна алтернатива на традиционното правораздаване и активното й 

промотиране, липсата на единен законодателен акт, предписващ конкретни 

стандарти, не позволява официалното включване на медиацията като задължителен 

етап от разглеждането на даден казус. 

 

11. Споразумение, постигнато чрез медиатор 

a) Договорна (писмена) форма - ДА 

Съгласно Чл. 900 – 907 от Холандския ГПК споразумение, постигнато чрез медиация 

и формулирано в писмена форма, притежава статут на обвързващо споразумение. 

 

b) Автоматично влизане в сила - НЕ 

Необходими са допълнителни стъпки за привеждането му в сила от страните. 

Постигнатото споразумение трябва да бъде заверено от нотариус или съдия, за да 

бъде приведено в сила спрямо страните. 
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12. Конфиденциалност 

a) Законово основание - НЕ 

Въпреки Актът на министъра на правосъдието, уреждащ конфиденциалността на 

трансграничните процедури и премахването на задълженията на съответните 

медиатори да дават показания в съдебно производство, по отношение на местните 

медиационни процедури не съществува подобен инструмент. 

 

b) Освобождаване на медиатори от задължение да предоставят доказателства 

в хода на съдебно производство - НЕ 

По отношение на местни казуси, няма законодаелен акт, който да освобождава 

медиаторите от задължение да дават показания в съдебно заседание. 

 

13. Обучение 

a) Обучението по медиация е компонент в общоприетия учебен план по 

специалност „право“ - НЕ 

Съществуват избираеми курсове по въвеждане в медиацията, предлагани от повечето 

университети на територията на страната. 

 

АРБИТРАЖ 

Независимо дали се отнася до местни или международни казуси, холандското 

законодателство приема арбитражната процедура като пълноценна алтернатива на 

съдебното производство. Обновеният Закон за Арбитража, в сила от 2015 г., включва 

някои изменения, включително и на други закони, които заслужават внимание. 

Такова е например правилото, че държавата няма право да се позовава на свой 

вътрешен законов акт с цел да оспори валидността на арбитражно решение в случай, 

че другата страна нито е била запозната, нито е трябвало да бъде запозната със 

съответния местен законов акт, както и принципът, според който арбитражното 

решение е валидно, стига да отговаря на избраното от страните законодателство, 

приложимо към арбитражната процедура или, при липса на изричен избор относно 

този аспект, да отговаря на законодателството, приложимо към договорното 
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отношение между страните, от което произтича самата арбитражна процедура. 

Обновеният Закон за Арбитража също така изрично налага принципите за 

предотвратяване на неоснователно забавяне, надлежен процес, както и рамката, 

приложима към онлайн арбитражна процедура и статуса на електронните 

арбитражни решения.  

 

Впечатление прави и законово предвидената възможност страните да се съгласят 

арбитърът да не излага причините, на които е обосновано решението, в самото 

издадено решение по процедурата. 

 

 

2.6. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Фасилитирани преговори с участие на адвокати (асистирани преговори)  

Специфичен обект на изследване, открояващ се като добра практики за 

алтернативно решаване на спорове от Великобритания, са фасилитираните 

преговори, водени посредством засиленото участие на адвокати. Този способ е в 

синхрон с тенденцията за увеличаване на лична отговорност, липсата на регулация, 

присъща за сферата и минимализиране участието на държавата в начина на 

уреждане на отношенията. Действително за приложението му не е заложена 

конкретна нормативна рамка, уточняваща и указваща при какви ситуации, в каква 

последователност и за какви специфики последната е приложима. Независимо от 

това в практиката и редица юрисдикции, редом с Великобритания, този процес се е 

обособил като индивидуална процедура, която поради частния си характер и 

невъзможността за водене на конкретна статистика, е невъзможно да се установят 

действителните му измерения и броя на делата, разрешени посредством последния. 

Същевременно британският опит показва, че извънсъдебното намиране на решения 

по семейни спорове посредством фасилитирани преговори, води до завишена степен 

на задоволство на страните-участници и в крайна сметка – до по-висок брой на 
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постигнатите споразумения. Същевременно британският опит показва, че 

извънсъдебното намиране на решения по семейни спорове посредством 

фасилитирани преговори, завишава степен на задоволство на страните-участници и 

ултимативно – до по-висок брой на постигнатите споразумения. Нещо повече, 

проучванията през 2015 г. след приемането на британския Children and Family Act 

(2014) сочат, че именно фасилитираната от адвокати процедура на преговори, а не 

медиацията, е била основна и предпочитана алтернатива на страните пред 

традиционното съдебно производство. Причините, обосноваващи това, са редица, но 

тук следва да вметнем някои от най-основните, именно които обективират радушния 

прием на подобен способ: 

- структура на процеса – изследване във Великобритания от 2012 г.27, в рамките на 

което са интервюирани множество страни, преминали през фасилитирани 

преговори, показва че една от отличителните характеристики, които страните 

докладват за подпомогнала ги в намирането на решение, е именно 

структурираността на процеса. Последното се отдава именно на начина, по който 

процеса бива воден, отпадналата нужда от директна комуникация между 

съпрузите, формализмът на процеса. Извеждането на конфликта от ръцете на 

емоционално афектираните от него участници и поверяването му на адвокати, 

които по образование и подготовка следват строго професионален етикет, са 

именно онези аспекти, които страните намират за съдействащи постигането на 

споразумение. Участниците свидетелстват, че именно „писмената обмяна на 

предложения и обсъждане на алтернативи, изготвени в ясен, разбираем и подлежащ на 

одобрение от съда начин“ е била онази част от процеса, която им е позволила да 

постигнат извънсъдебно решение на казуса си. Същевременно още в процеса на 

установяване на връзка с адвоката, последният благодарение на подготовката си 

и професионалните си качества може да изгради правилните очаквания у 

страните и да предостави дължимата информация относно какво е възможно и 

постижимо при рефериране на казуса към съд. Последното именно, съставляващо 

по естеството си една ранна сверка с действителността и реалните очаквания от 

 
27 National Omnibus Survey Data – mapping paths to family justice – Phase 1 &2, 2011 and 2012 
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едно бъдещо съдебно производство, е онова, което подпомага страните 

впоследствие и да постигнат споразумение, следвайки водените от адвокатите 

преговори. 

- подкрепа – именно подкрепата на адвоката и застъпването му за интересите на 

своя клиент се установява и като втора основополагаща причини подобни 

алтернативни форми на решаване на спорове да набират все по-голяма 

популярност включително и в България. По същността си всички спорове от 

семейния свят например носят висок емоционален заряд, който често е и 

причината разумни и приемливи при други обстоятелства решения да бъдат 

отхвърляни. Последното се съчетава и с това, че именно трудностите, 

съпровождащи процеса, предполагат и засилената нужда от подкрепа, която 

повечето страни свидетелстват, че са изпитали. По думите на участници в 

проведеното във Великобритания изследване страните буквално изпитват 

„нуждата да знаеш, че не си сам и някой, който е експерт в сферата ти пази 

гърба….нуждата да имаш съюзник“.  

- по-добра информираност относно процеса – участието във фасилитирани 

преговори съдейства за увеличаване разбирането и осведомеността на страните 

относно правните им възможности съгласно приложимата правна рамка. Именно 

тази по-добра осведоменост, съчетана с доверието, което е неимоверна част от 

връзката адвокат-клиент, способства за увеличаване чувството на страните за 

овластеност и по същество обезпечава възможността за постигане на 

извънсъдебно споразумение. На база гореизложеното следва да бъде направено 

едно ясно разграничение, което неимоверно се налага между фасилитираните 

преговори и медиацията – а именно, че поради неутралността на медиатора и 

съществуващата забрана последният да заема позиция или да дава правен съвет, 

процедурата по фасилитирани преговори бива често предпочитана пред 

медиацията. Последната на практика предоставя на страните именно онази 

подкрепа, специфична информация и структура, която поради процедурни 

правила е невъзможно да бъде получена в процеса по медиация.  
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С цел пълнота обаче следва да бъдат посочени и онези негативни аспекти от 

фасилитираните (или още наричани асистирани) преговори, които интервюираните 

сочат като основни. Това са: 

- увеличаването на враждебността между съпрузите – самото ангажиране и 

канализиране на комуникацията през адвокат в повечето случаи бива 

възприемано крайно негативно от съпрузите, в чието възприятие последното е 

ясно обявяване на „война“. Причина за това може да бъде потърсена и в 

завишената емоционалност, която неимоверно съпътства страните и която 

допълнително препятства рационалната и обективна оценка на казуса.  

- удължаване на процеса, отдавано на намесата и целеното удължаване на 

процедурата – голяма част от интервюираните страни свидетелстват, че един от 

негативите, изпитани в процеса на фасилитирани преговори, е изкуственото 

забавяне на процедурата било като средство за печелене на време от страна на 

адвокатите, било поради спецификите, характерни за процеса. В ситуациите на 

развод именно адвокатите често биват използвани и от страните като способ 

когато съпрузите преминават през трудната част на емоционалния развод. Нещо 

повече, много често подобни забавяния могат да бъдат обосновани и с далеч по-

прагматични причини като претовареност на адвоката, на която и да е от 

страните; наличието на служебен защитник на страна на единия от съпрузите и 

други. Независимо от начините на проявление, проточването на самия процес по 

асистирани преговори често има за своя директна последица преустановяването 

му и инициирането на съдебно производство; 

- Цена на производството – в голяма част от случаите страните, използвали 

фасилитираните преговори, дават като обратна връзка цената на производство – 

елемент, който се сочи за негативен, особено в случай, че посредством 

процедурата не се постигне споразумение. Действително, рисковете в случай на 

недостигане на спогодба са часовете адвокатска работа, която в повечето пъти 

страните е следвало да предплатят и на практика липсващия резултат, съчетан с 

допълнителните разноски, които съдебното производство неимоверно ще 

изисква. Един от интервюираните, поглеждайки назад към процедурата и 

заплатените от него само 13 000 паунда споделя, че парите са били напълно 
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пропилени предвид това, че по същество конфликтът е можело, а в конкретната 

ситуация и се е разрешил единствено на база споразумението между страните.  

На база на гореизложеното се откроява широкозастъпеното разбиране за 

адвокатите като своеобразни пазители на процеса, неизменна част от чиято 

работа е справянето с емоциите на страните и оценката кога и до каква степен 

клиентите им имат готовност за встъпване и ефективно участие в подобен процес. 

За последното от изключително значение по думите на адв. Lorna Denton и Ed 

Jamieson e и проявата на емпатия към съпрузите, което може да съдейства за 

прогреса и на емоционалния развод с партньора, което да резултира в 

намирането на решение. Същевременно, проведеното изследване от 2015 г. 

установява и че ролята на адвоката и стриктно спазване на етичните правила, 

регулиращи професията, съдейства и за на практика липсата на различно 

третиране, основано на пол. Подобно недискриминационно отношение спрямо 

страните именно е и в основата на надграждащата се позитивна оценка и 

авторитет на процедурата. Нещо повече, това се съчетава и с уместното 

структуриране на процеса по начин от страна на адвоката, позволяващ и отдаващ 

значимото на емоциите, канализирайки последните именно в индивидуалната 

първа среща на страните. Осъществяването на последното има положително 

значение в многопластови измерения. От една страна, това позволява 

извършването на предварителна оценка (скрийнинг) за евентуално налично 

насилие, независимо от неговия вид, и съществуващи дисбаланси на силовите 

отношения. От друга страна, насочва страните към други допълнителни методи 

за справяне с новите ситуации, които неимоверно всеки конфликт от семейния 

свят включва. Тук не следва да бъдат отричани и всякакви форми на 

консултиране и терапия които следва да бъдат обсъдени и отчетени като 

подходящи за част от клиентите. На база на изложеното и положителната оценка 

на прилагането на така описаната процедура е изкристализирала и друга 

хибридна форма на преговорен процес, подвид на фасилитираните преговори, 

наричан колаборативни преговори.  
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Есенцията на последните е директното участие на страните, ведно с техните 

адвокати, в преговорен процес, осъществяван пряко между тях. Отличителна 

характеристика на тази процедура е именно прекият контакт между страните, 

който отсъства в процеса по фасилитирани преговори, водени единствено от 

техните процесуални представители. Нещо повече, структурата на процеса по 

колаборативни преговори предполага участието и на редица други специалисти, 

чиято експертиза да съдейства на страните да вземат балансирани и добре 

обмислени решения. Пример за подобни специалисти - често участващи в 

процедурата по колаборативни преговори, са психолози, финансови 

консултанти, експерти по детско развитие (в случаите на семейни конфликти) и 

всякакви други специалисти, чието познание може да спомогне за набавянето на 

онази липсваща експертиза, която е необходима на страните, за да се почувстват 

действително овластени и способни да вземат решения на база на целия спектър 

от необходими им данни. Интерес представлява и опитът в практикуването на 

подобни хибридни процеси на преговори, които макар и да се опират на закона 

в това, че следва да дадат отговор на реквизитите на едно споразумение по развод, 

действително се оценяват от съпрузите с добавената стойност, която носят от 

постигането на решение на база на съображения, които биха били неприложими 

в едно съдебно производство. Естествено, за да бъде този процес успешен, 

страните следва да са готови за това, отчитайки факта, че колаборативните 

преговори съставляват процедура, която се ръководи предимно от страните, а не 

от адвокатите, както е при фасилитираните преговори. Нещо повече, 

инициирането им има чисто договорна основа, т.е. базира се на облигационната 

връзка на страните да встъпят в процес с определени и разписани предварително 

правила, на база на който впоследствие се развива процедурата. Omnibus 

националното изследване от 2015 г. във Великобритания показва изключително 

висок процент на задоволство от процедурата по колаборативни преговори 

поради пригодеността й да адресира спектър от въпроси от имуществените 

отношения на съпрузите. Същевременно последната не получава така позитивни 

отзиви в конфликтите досежно упражняването на родителски права. За тях по-

успешен е отчетен моделът на медиацията, обезпечаващ в най-пълна степен 
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центрирането на фокуса върху децата и осигуряването на работещо решение, 

отчитащо техния интерес. Последното може частично да бъде обяснено и с факта, 

че колаборативните преговори са процедура, която е удачна за решаване на 

конфликти от предимно материално естество, при който страните имат 

работещи отношения, без последното да означава, че процесът не е емоционално 

зареден. Друг ъгъл на възприятие на колаборативните преговори обаче 

установява непригодността на последния за случаите на физично насилие в 

семейството. Респективно последното следва да бъде добре отчитано от 

адвокатите, осъществяващи първоначален скрийнинг за улавяне на подобни 

фактори. Колаборативните преговори често биват възприемани от страните като 

предоставящи им подкрепа, защита и овластяване – условия, които 

благоприятстват именно и достигането на последващо решение. И докато 

процедурата може да бъде успешно прилагана в общия случай, същата се оказва 

подходяща и в случаите на насилие, различно от физичното, и в ситуациите на 

дисбаланс в силовото разпределение в отношенията между страните. Това 

обуславя и широкото разпространение на подобен вид хибридни по същността 

си процеси в процедурата по развод или поне за разрешаване на част от 

въпросите, свързани с нея. Редом с намирането на решения, адвокатите, 

ангажирани и участващи в подобен процес, подпомагат страните и в 

подобряването на комуникацията – елемент по-добре развит в тази процедура 

отколкото в процеса по медиация. Понастоящем не е налице изследване за това 

до колко подобни колаборативни практики са били тествани в България и 

резултатите / степента на задоволство, което последните са донесли или биха 

имали. Неимоверно за изготвянето на подобно изследване следва да се отдели 

съществен ресурс, поради факта, че подобни процедури не подлежат на 

регистриране или отчитане в нарочно създаден за целта регистър. Същевременно 

методологията, която може да бъде предложена за осъществяването на изследване 

от подобно естество, може да бъде базирана на провеждането на серия от 

интервюта със страни, преминали през охранителното производство по реда на 

чл. 330 от ГПК на развода по взаимно съгласие, ведно с участието на 

процесуалните им представители. Последното именно може да даде основа на 
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едно задълбочено проучване на начина, по който страните възприемат семейното 

правосъдие и степента на задоволство от всяка от алтернативите, през които са 

преминали. Анализът на така събраните данни, от своя страна, може да послужи 

за реформиране на семейното правораздаване по начин облекчаващ 

натовареността на съдилищата, паралелно с повишаване на ефективността на 

процеса и утвърждаване на доверието в него от страните. Последното утвърждава 

значителния потенциал, който подобни процедури носят. Пример за това може 

да бъде почерпен от опита на Великобритания, където участието в колаборативни 

процедури при решаване на семейни конфликти е сочено с най-висока степен на 

задоволство от участниците – 74% от интервюираните индикират изцяло 

доволство от опитността си с процеса, докато процентът на задоволство от 

използвалите медиация е едва 48 %. 
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III. Най-разпространени типове казуси и модели за 

тяхното извънсъдебно разрешаване 

 

3.1. Типове казуси, най-често реферирани към АРС и модели за извънсъдебното им 

решаване  

Описаните в тази част видове казуси обуславят основните сфери, в които техниките за 

АРС са доказали своята ефективност в чуждестранните юрисдикции, наред с други 

предимства, пред конвенционалното съдебно производство. Ще бъдат разгледани 

използваните подходи относно:  

• Конфликти на работното място; 

• Конфликти в рамките на дадена общност / територия; 

• Търговски конфликти; 

• Потребителски конфликти; 

• Семейни (брачни) конфликти; 

Обобщаващият характер на тази част цели да представи  сбито установените добри 

практики в гореописаните сфери.  
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3.1.1. Конфликти в контекста на работното място и тяхното решаване 

В типичната корпоративна структура на организации и фирми, йерархията на 

работното място и нейното стриктно спазване неминуемо води до натрупване на 

напрежение между служителите. Това се дължи основно на факта, че съотношението 

между права и задължения в много случаи не е балансирано. Това води до често 

поемане на отговорност за събития, които са извън прекия контрол на съответния 

мениджър, но които, чрез правилен подход, биха могли да бъдат предотвратени в 

бъдеще. Това е и основната причина най-разпространеният вид медиация, приложим 

към този вид спорове, да е фасилитиращият. Негова основна цел е ефективното и 

устойчиво постигане на решение на даден конфликт между служителите при 

минимални финансови загуби за работодаля, свързани с това. 

За разлика от строго конфронтационния характер на разпространените 

дисциплинарни действия, например „забележка“, или връчване на различни 

предупреждения, фасилитиращата медиация съдейства за идентифициране и 

съвместно отстраняване на първопричината за възникналото нарушение на трудовата 

дисциплина. В допълнение, липсата на разграничаване между страните на 

„печеливша“ и „губеща“, засилва чувството за единство и равнопоставеност, което е в 

основата на всеки мотивиран екип. Именно този аспект бива загубен в хода на 

традиционните процедури, в които по-висшестоящият мениджър възприема ролята на 

съдник, чието решение би могло да прекъсне бъдещото развитие на даден служител. 

С оглед избирането на медиатор, съществуват две възможности при провеждането на 

процедура по медиация на работното място. Едната включва назначаване на лице, 

което е служител в съответната компания, но притежава и квалификация, за да 

практикува като медиатор. Ползите от прилагането на тази опция включват значително 

намаляване на разходите по медиационната процедура, както и допълнителна 

гаранция за конфиденциалност. Такава е налице, тъй като документите и други 

материали, генерирани в хода на процедурата, са постоянно в границите на 

съответната компания. Основната негативна страна на този избор се изразява в 

увеличения риск от липса на пълна безпристрастност от страна на медиатора в случай, 
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че той работи в същата компанията. Втората опция е медиирането на конфликта да 

бъде възложено на външна организация, предоставяща такива услуги. Така се получава 

пълна гаранция за безпристрастност, но разходите биха били по-високи. Тази опция 

също така дава възможност на страните да се запознаят предварително с профила на 

избрания медиатор и, в случай че имат претенции, да изберат друг от вписаните към 

съответната организация.  

Допълнително предимство на медиация в рамките на работното място, независимо 

дали провеждана от вътрешни на компанията или външни специалисти е това, че с 

нейна помощ може да се трансформира напрежение, дължащо се на трудно 

подлежащи на конкретизиране проблеми, като например „чувство за липса на 

доверие“, „неудовлетвореност от работния процес“ и др. В хода на обсъждането им 

между служителите, модерирано от медиатор, те са равнопоставени и окуражавани да 

споделят причините за тези свои усещания. Единствената причина, поради която 

висшият мениджмънт на дадена компания може да се противопостави на 

имплементацията на подобна процедура е именно фактът, че в нейната същност е 

заложено, макар и временно, изместване на много от организационните правомощия 

от тези, които са на управленски постове, към обикновените служители. 

Примерните клаузи за въвеждане на трудово-правна медиация, предлагани от CEDR28, 

разграничават четири вида спорове: 

- Конфликти или несъгласия във връзка с трудов договор; 

- Конфликти или несъгласия, възникващи по време на изпълнение на 

трудови задължения; 

- Относно оплаквания от тормоз; 

- Относно дисциплинарни нарушения. 

 
28 Centre for Effective Dispute Resolution - https://www.cedr.com/ - Model Mediation Clauses and 
Mediation in Employment Policies - https://www.cedr.com/about_us/modeldocs/?id=19 

https://www.cedr.com/
https://www.cedr.com/about_us/modeldocs/?id=19
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Специфичното при всички тях е че касаят винаги работодетеля и имат способността да 

повлияят на вътрешния работен климат, производителността, а оттам – и да съответно 

генерираните приходи за дадено дружество. Поради това и са приети редица 

стандартни клаузи и механизми, посредством които да бъдат адресирани подобни 

спорове максимално бързо и ефективно. Пример за подобни договорни клаузи, 

включвани в подписваните трудови договори от даден работодател, са следните 

бланкетни разпоредби: 

▪ При възникването на някакъв спор, оплакване или несъгласие във връзка с тази трудов 

сдоговор, страните ще отнесат разрешаването му към процедура по медиация в 

съответствие с дружествената Политика за медиация преди отнасянето му към всяка 

състезателна процедура. Освен ако между страните не е договорено друго, [….. CEDR 

………] ще определи медиатора, който да ръководи процеса. Медиацията е поверителен 

процес и ще бъде проведена както доброволно, така и добросъвестно и никоя от 

страните, като влезе в такъв процес няма да се откаже съответните си законови или 

договорни права. 

▪ Ако възникнат някакви конфликти, разногласия или оплакване между служителя и 

останалите служители на Дружество в хода на изпълнение на трудовия договор и 

страните не са успели да го решат чрез съществуващи процедури, страните ще 

обмислят да отнасянето му към процедура по медиация съгласно политиката за 

медиация на Дружеството. За да се инициира процедура по медиация въпросът трябва 

първо да бъде отнесен към XXXX (както е посочено в Политиката за медиация на 

компанията).Освен ако между страните не е договорено друго, [….. CEDR ………] ще 

номинира медиаторът, който да води процесът. Медиацията е поверителен процес, 

воден доброволно и добросъвестно и никоя от страните, влизайки в такъв процес, няма 

да бъде лишена от правата си по закон или произтичащи от трудовия си договор.  

Редом с тях наложили се като добри практики за извънсъдебно решаване на спорове 

като част от дружествените вътрешни политики са следните разпоредби: 

▪ Служител и неговият пряк ръководител трябва да се стремят да разрешат жалбата 

помежду си на първо място при спазване настоящата вътрешна политика на 
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Дружеството. Споровете и различията е най-добре да бъдат разрешени на възможно 

най-ранен етап. Ако служителят или ръководителят му счита, че въпросът зможе да 

бъде разрешен най-добре чрез медиация, те трябва да отнесат въпроса до XXXX (както 

е посочено) в Политиката за решаване на конфликти на Дружеството. Служител, 

участващ в медиация за разрешаване на проблем, не е препятстван да инициира или 

участва в други процедури за намиране на решение на казуса, ако въпросът не бъде решен 

чрез медиация. 

▪ Ако страните са инициирали процедура по медиация, дисциплинарното производство 

може да бъде временно спряна в преценка на Дружеството. В случай, че медиацията не 

започне или не разреши спора в разумен срок, дисциплинарната процедура се 

възстановява. 

Така идентифицираните клаузи установяват наложилата се практика в рамките на 

трудовото правоотношение предварително да бъде установeн конкретен механизъм, 

към който страните да отнасят всички възникващи конфликти. Последното на 

практика служи като своеобразна форма на превенция, предварително установена от 

страна на работодателя, относно споровете, съпътстващи работния процес. 

Същевременно това създава предвидимост и яснота в очакванията на трудовия 

колектив за достъпния и подкрепян от работодателя модел за разрешаване на спорове. 

Цялостният механизъм за функциониране на подобни структури и модели на 

разрешаване на спорове се основава на принципа, че колкото в по-ранен етап даден 

конфликт бъде адресиран от страните и овладян, толкова по-лесно последният може да 

бъде разрешен. За целта обаче следва да е въведена ясна структура и политика за 

подобно решаване на спорове от страна на работодателя, която да бъде обяснявана по 

достъпен начин и да бъде включена като част от вътрешните политики и правилника 

за вътрешния трудов ред.  

Последното може да бъде онагледено от следната примерна структура: 

a) примерни стъпки: 
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- Засегнатият служител на компанията се свързва с медиационен център и/или 

HR отдела, откъдето предлагат медиатор, към когото спорът да бъде отнесен за 

провеждане на процедура по медиация; 

- Медиаторът се свързва със страните по конфликта, уведомява ги за 

съществуващия проблем, дава първоначална информация относно процедурата 

по медиация и това, че тя е конфиденциална, и уговаря детайлите за първа 

среща. Ако страните се съгласят, сесията се провежда на неутрално място; 

- Всяка от страните има право да поиска отвод на медиатора ако прецени, че той 

не е безпристрастен. Това може да се дължи на предразсъдъци на страните, или 

защото някоя от тях има негативен опит с него. В такъв случай на страните се 

предлагат нови варианти за медиатор; 

- От медиаторите се изисква да декларират какви интереси имат по отношение на 

конфликта. Например, те може да са били наясно за съществуването на 

конфликта, което би било предпоставка за пристрастие към някоя от страните, 

особено в рамките на една компания/отдел. Въпреки това, вътрешните 

медиатори са наясно със задължението си да бъдат безпристрастни и да 

съдействат за максимално удовлетворяване интересите на замесените страни и 

обикновено го спазват стриктно, тъй като в противен случай биха 

компрометирали доверието към себе си; 

- В случай, че страните постигнат споразумение помежду си, от тях се иска 

съгласие за неговото формулиране в писмена форма, както и дали искат негово 

копие да бъде включено в тяхното лично фирмено досие. Ако някоя от страните 

откаже копие на споразумението да бъде изпратено към HR отдела, медиаторът 

пита за причините, и ако страната настоява, такова копие не се изпраща. В 

такива случаи медиаторът единствено уведомява HR отдела за наличието на 

сключено споразумение.  
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- След един месец, медиаторът отново установява контакт със страните, за да се 

поинтересува дали споразумението още е в сила и дали те изпълняват 

задълженията си по него. HR отделът също се свързва с тях, за да разбере как 

страните възприемат медиационната процедура и способността на медиатора 

да им съдейства за разрешаването на проблема. 

За да бъде подобен процес ефективен обаче той следва да отразява интересите на 

отделните служители, работодателя, работнически или работодателски организации и 

конфедерации. За постигането сио всички вътрешни политики или правила, приети от 

работодателя, е добре да бъдат припознати от съответната конфедерация или 

организация, в която даден работодател членува и по възможност да бъдат наложени в 

индустрията, в която последният функционира. Осъществяването на това, съвместено 

с ранното включване на служителите в процеса на приемане на подобни правила, на 

практика ще повиши доверието в така приетите процедури и тяхното функциониране. 

Всичко това, особено когато е съпроводено от отнасянето на даден спор от 

трудовоправно естество към външен на работодателя медиатор, има потенциала да 

създаде работещ механизъм за извънсъдебно решаване на трудовоправни конфликти 

далеч преди последните да са ескалирали прекомерно и тяхното решаване да е станало 

проблемно или невъзможност. В подкрепа на това в редица юрисдикции29 процедурата 

по медиация е приета като задължителна и нейното провеждане следва да предхожда 

всякакви последващи съдебни процеси и се явява процесуална предпоставка за 

завеждането им. Всичко това в обобщение позволява да бъде направено заключението 

за значимостта на АРС в сферата на трудовото законодателство и потенциала от 

тяхното правилно имплементиране – както за засилване участието на гражданите като 

част от съдебната реформа, така и за засилването на извънсъдебните способи за 

намиране на решение като способ за разтоварване на съдебната система. 

 
29 Считано от 01.01.2018 г. процедурата по медиация е задължителна процесуална предпоставка 
за допускане до разглеждане на всякакви трудовоправни спорове към специализираните 
трудови съдилища, новосформирани в Турция. Последното е част от последните нововъведения 
в Трудовия кодекс на Турция. 
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3.1.2. Конфликти в рамките на дадена общност/територия: 

При конфликтите, възникващи в обществената сфера, медиацията отново предоставя 

възможност за постигане на взаимоизгодното им разрешаване и по този начин да 

благоприятства за активното участие на гражданите в съдебната реформа. Към 

основните видове казуси тук се отнасят междусъседските спорове, за които е характерна 

сравнително бърза ескалация на напрежението, както и училищните конфликти, които 

обикновено са израз на продължително агресивно поведение спрямо конкретни лица, 

което често пъти кулминира във физическа саморазправа. 

Някои специфични характеристики на чуждестранните програми, адресиращи 

подобни конфликти и прилаганите добри практики в сферата, включват: 

- Обособени общински и училищни центрове за разрешаване на спорове, 

финансирани от общинските бюджети и предоставящи безплатни 

медиаторски услуги; 

- Привличане на квалифицирани доброволци – медиатори, които 

предоставят график със свободни часове за всеки месец; 

- Провеждане на обучения, фокусирани върху учители и ученици-

доброволци, които да поддържат работата на училищния медиационен 

център; 

- Финансиране от частни НПО, държавни агенции или органи на местната 

власт, и въвеждане на структурирано управление от страна на управителен 

съвет, назначен директор или избираем председател; 

- Ангажирането на медиатори с различен произход, за да се гарантира пълно 

отъждествяване с групата граждани от съответния район и разбиране на 

техните специфични нужди в случай, че има такива; 
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- Пряк достъп на общността до услугите на медиаторите без излишно 

усложняване на процеса; 

- Предвиждане на задължително отнасяне на междусъседски конфликти и 

такива, възникващи в контекста на Етажната собственост, към процедура по 

медиация преди препращането им към съд; 

- Предоставяне на медиационни услуги, независимо от възможността на 

страните да заплатят за тях, чрез изрично разписана pro bono квота; 

- Окуражаване на вътрешната комуникация в общността и сътрудничеството 

между нейните членове чрез организация на регулярни арт-фестивали; 

- Разпространяване на информация сред гражданското общество чрез печатни 

материали и информационни табели в обществените сгради, в които ясно е 

описана възможността за алтернативно разрешаване на спорове. 

Чрез ясна регулация и прилагане на гореписаните елементи се постига качествено 

разширяване на спектъра от социални сфери, който медиационните услуги покриват. 

Това, от своя страна, води до ефективно разтоварване на съдебните институции от 

казуси, чието решение не изисква ангажирането на диспропорционално голям ресурс 

от време и финансови средства. 

По отношение на училищните конфликти биха могли да бъдат разработени 

уеднаквени програми, приложими от детската градина до приключване на средното 

образование, чрез които у определени ученици се развиват умения на медиатор. По 

този начин се създава възможност за вътрешно разрешаване на спорове, без намесата 

на официални училищни власти и свързаното с това „заклеймяване“ на ученици, което 

често пъти се прави по чисто административни причини, а в същото време би могло да 

окаже пагубно въздействие върху тяхното бъдещо развитие. Интерес в тази насока 

представляват следните разрешения, приети в редица чуждестранни юрисдикции. 

Сред тях следва да посочим следното: 
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3.1.2.1. САЩ 

Един от основните радетелите за развитие на училищата медиация в САЩ е 

Ричард Коен - основател и директор на Асоциацията за училищна медиация, базирана 

в Бостън, където се обучават подрастващи как да разрешават конфликти на своите 

връстници с помощта на медиация. Терминът „училищна медиация” в превод на 

английски език съответства на peer mediation и чрез него в научната литература се 

визира медиация между ученици/подрастващи/връстници, която се води от обучени 

ученици, встъпващи в ролята на медиатори на конфликти, възникващи между своите 

връстници. Асоциацията за училищна медиация е обучила и въвела ,,училищна 

медиация‘‘ в 544 учебни заведения в САЩ, като паралелно работи за 

разпространяването на методологията в други държави. Сред тях понастоящем 

успешното й внедряване се наблюдава в 45-в други държави като Австрия, Белгия, 

Германия, Канада, Тайланд и други, а Асоциацията за училищна медиация работи с 

142 организации в областта на разрешаване на конфликти между учениците. 

 

3.1.2.2. Финландия 

Във Финландия въвеждането на медиацията в училище започва през 2000 г. с 

проекта ,,Медиация в училище‘‘, която първоначално е финансирана от Министерство 

на образованието. Медиацията се осъществява по два начина. Единият е посредством 

процедура по медиация за разрешаване на конфликти между ученици, водена от 

възрастни медиатори. Другия начин е чрез т.нар. ученическа медиация, в който модел 

се обучават ученици-медиатори да помагат на по-малките си съученици да намерят 

решение на своя конфликт. По време на медиацията спорещите страни се подканват да 
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изкажат своето виждане за конфликтната ситуация, да опишат чувствата си, и заедно 

да обмислят различни решения за разрешаване на конфликта. 

Видно от гореизложеното, наложеният модел следва стриктно процедурата, 

въведена в САЩ. Имплементирането на метода започва от обучения, първо за целия 

персонал на училището, за да могат служителите напълно да разберат този нов 

инструмент. След това персоналът избира ученици, които да бъдат обучени като 

училищни медиатори, както и възрастни, които ще действат като техни поддръжници. 

Обучението се състои в преподаването и изясняването на ролята на училищните 

медиатори в процеса на медиация и начина, по който поддръжниците т.е. възрастните 

да подпомогнат активностите в училище. Паралелно с това се създава и национална 

мрежа на обучаващи по училищна медиация. Повечето от преподавателите са учители 

и чрез тях информацията за проект стига до училищата. Успешното провеждане на 

подобни инициатива дава възможност на учениците да научат повече за управление на 

конфликти, като по този начин се осъществява превенция на насилието и 

престъпленията и става част от медиаторските практики, като се използват в 

обществото като цяло и засилват участието на обществото в превенцията на 

престъпността. Процесът обикновено започва по инициатива на учител. Той образува 

папка и оставя бюлетин за медиаторите-ученици, така че учениците да знаят кой е 

посредникът. Учителят уведомява класния ръководителя на ученика за датата на 

процедурата, в която последният ще е включен като медиатор, като учителят трябва да 

е уведомен как е завършила медиацията. Следва да бъде отбелязано, че провеждането 

на училищна медиация, в които са налице индиции за осъществено насилие, се 

предоставя на по-възрастни медиатори, чието въздействие и съдействие се отчита, че 

би било по-благоприятно за решаването на конкретния казус. Така за период от 10 г. 

във Финландия започват да осъществяват дейност над 8000 обучени училищни 

медиатори и над 2000 подкрепящи работата им възрастни, които работят като експерти 

в областта на медиацията в 400 финландски начални, средни и професионални 

училища, гимназии и детски градини. Проектът ,,Медиация в училище‘‘ се реализира 

и в други страни. През 2008 г. в Милано е въведена училищна медиация по финландски 

модел. Осем руски училища също преминават обучението по проекта. Обменът на опит 
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на международно ниво е подпомаган значително от развитието на проекта, който е 

получава широка популярност и предизвиква интерес в областта на европейската 

медиация. Изнесени са презентации на конференция на Северния форум за медиация 

в Хелзинки и Рейкявик, на конференция на Европейския форум за възстановително 

правосъдие във Верона, Милано и др. Всичко това води до поетапното навлизане на 

модела в редица държави, които надграждат последния и съдействат за неговата 

успешна реализация, отчитайки местните специфики и приспособявайки го по начин, 

отговарящ на последните.  

 

 

3.1.2.3. Германия 

По отношение на въвеждането на училищна медиация в Германия през 2008 г. е 

разработен модел за разрешаване на конфликти между деца от детски градини и 

ученици от начални училища. Целта е възпитателите и учителите да разполагат с лесен 

и бързо усвояващ се метод, с помощта на който да могат да реагират педагогически 

конструктивно на конфликтните ситуации между децата. Моделът допринася за 

допълнителни възпитание у децата на умения за разрешаване на конфликти още от 

детската градина, като чрез натрупания от тях опит, че конфликтите са преходни и 

решими, могат да се отстранят бариерите в общуването. Същността на модела, 

имплементиран в Германия, преминава през 5 фази, въведени като част от учебната 

програма в детските градини и основните училища. В първата фаза всяко от 

участващите деца разказва своята гледна точка за това какво се е случило и какъв е 

конфликта между тях. След като се изяснят спорните въпроси, участващите 

посредством специално направени карти споделят за емоциите, които изживяват в 

момента. През третата фаза децата избират ,,вълшебни камъчета‘‘ и изказват своите 

желания в насока как биха искали да се чувстват, и какво би им си искало да им се случи. 

След това всяко едно от децата споделя своите идеи за изход от конфликтната ситуация 
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и дава своите предположения. В последната фаза се търсят тези идеи и предложения, 

за чието осъществяване  и реализиране са съгласни всички участници в конфликта. В 

случай, че се стигне до споразумение, като завършек децата оцветяват гълъб – символ 

на мира. Всичко това се предхожда от задължителното информиране от страна на 

медиатора за принципите на процеса, начина на провеждането му, доброволността в 

участието му. Изисква се еднакво отношение на медиаторите към двете страни като се 

цели насърчаване комуникацията помежду им. Интересното за въведения процес на 

училищна медиация – нещо, наблюдавано и в Австрия, е изразената превенция от 

насилие, освобождаване на съзнанието за учене/преподаване , развитие в училищната 

атмосфера, развитие и допълнения към стратегиите за разрешаване на спорове. 

 

3.1.2.4. Други държави от Европейския съюз: 

Развитието на училищната медиация е разпространено и в редица други 

държави от Европейския съюз, макар моделът да варира в известни граници и по 

отношение на различието в подхода. В Дания, например, доброволността на процеса е 

изцяло запазена, като обученията по медиация се организирата по различен начин в 

различните училища. Медиаторите могат да бъдат както учители, така и самите 

ученици. Няма специални изисквания, като по-големите ученици играят ролята на 

медиатори при конфликтите между по-малките ученици в училищата. Всяко училище, 

от своя страна, е свободно да избере дали да въведе предмета училищна медиация в 

учебната си програма, при какъв хорариум и преподавателски състав. В този смисъл е 

и издадената от датския министър на образованието „Инструкцията за дисциплината , 

доброто поведение и благосъстоянието в началните училища“. В нея училищата се 

подкрепят в изготвянето на правила за поведение и прилагането на санкции при 

неспазването им. 
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Училищната медиация в Естония се изразява в това, че във всяко училище има 

назначен училищен психолог или съветник, чиято задача е да съдейства за разрешаване 

на проблемите, с които се сблъсква ученикът по повод на образователната дейност в 

училищата и на практика осъществява дейността на медиатор. Специалните 

изисквания за осъществяване на дейността са свързани изискването за висше 

образование .  

Във Великобритания от своя страна съществуват основни правила, специфични 

за училищната медиация, които биват разяснявани на страните преди самото й 

провеждане. Медиаторът е независим експерт от Съвета по медиация или ученик, 

предварително обучен за това. Същевременно директорът на съответното училище 

следва да получи съгласието и одобрението на всички учители преди 

имплементирането на съответната програма за провеждане на медиация – защото 

именно учителите впоследствие са тези, които ще обучават бъдещите медиатори и ще 

съвмествят отговорността за провеждането на процедурите. Паралелно с това е 

предвидено провеждането на обучителен курс на учениците, след което всеки, който 

желае да стане медиатор, попълва формуляр. В средните училища , ако има твърде 

много желаещи, се провежда интервю, след което избираните лица преминават 

допълнителен двудневен курс на обучение. Самата медиация се провежда като двете 

страни в спора се изслушват последователно, без да се прекъсват; медиаторът прави 

списък на въпросите, по които страните са склонни да постигнат споразумение , след 

което сключват такова по тези въпроси и се подписват.  

Процесът по училищна медиация е добре развит и в Република Италия, 

медиаторът е трето независимо лице, което подпомага страните, обезпечава 

доброволното им участие и осигурява адресирането на всякакви по-специфични 

нужди, възникващи поради възрастта на участниците. Сходно е възприетото разбиране 

и в Люксембург, съгласно което училищната медиация трябва да бъде съобразена с 

индивидуалните интереси на отделния ученик. От своя страна всеки ученик или негов 

родител може да сезира Центъра за психология и училищна ориентация с искане за 

стартиране на процеса, като Центърът е длъжен да разгледа всички подадени сигнали, 
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а в зависимост от сериозността на спора - може да се уведомят и други институции в 

системата на образованието. 

Аналогично на това в Латвия принципите на училищната медиация включват 

и предлагането на варианти и различни гледни точки от страна на медиатора, 

независимо от това че последният не може да заема позиция. В Румъния, от своя страна, 

за осъществяването на училищна медиация третото определено лице следва да 

отговаря на допълнителните изисквания да владее езика и да е запознат с местната 

култура на кръга от участници - ученици, учители, родители. В Словения медиатор 

може да е ученик или учител, при условие, че последният е преминал през обучение на 

Словенската асоциация на медиаторите , където се води специален регистър на всички 

лица, успешно завършили проведения курс за медиатори. 

В Чехия е възприет един интересен принцип по отношение на училищната 

медиация - директорите на училищата са отговорни за редовните занимания за 

предотвратяване на тормоза и насилието в училище. Директорите включват персонала 

на училището в акредитирани курсове по въпросите на тормоза в училище, част от 

които курсове са посветени на медиацията и начина за разрешаване на конфликти. В 

контекста на това доста често директорите на дадено училище играят ролята на 

медиатор или пък от своя страна делегира своите медиаторски правомощия на 

акредитиран персонал, който да подпомага провеждането й. 

В Холандия училищната медиация се развива въз основа на принципа ,,Самите 

деца носят отговорност за климата в училище‘‘. Медиаторите са ученици на възраст 6-

ти, 7-ми, 8-ми клас, преминали курс на обучение по медиация. Последните могат да 

бъдат предложени за медиатори от учители, съученици или пък сами да заяват 

желанието си да участват и към тях да бъдат насочвани училищните казуси. Паралелно 

с това медиаторите могат да се самосезират или да бъдат сезирани от техните 

съученици или учители като следва предварително да проучат конфликта преди 

неговото поемане. След това се провежда заседания в присъствието на координатор , 

учител и медиатор. Всеки от участниците представя проблема, като предлагат идеи за 

подходящото му разрешаване. 
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В Словакия процедурата започва по инициатива на едната или двете страни или 

на учител . Спорът може да се отнесе пред самия медиатор или да бъде подаден 

формуляр, в който се посочва име, клас и кратко описание на проблема.Този формуляр 

се пуска в специална кутия за медиация, поставена на разположение в самото училище. 

На първо място се провеждат срещи със страните, договарят се правилата и се 

уведомяват страните, като те изказват мнението си за конфликта между тях, уточняват 

се интересите им, предлагат начини за разрешаване на спора, а накрая се пристъпва 

към изготвяне на споразумение. 

В Швеция няма централен орган, отговорен за регулирането на професията 

медиатор. Същевременно обаче обучението по медиация във всяко отделно училище 

се възприема като важен аспект от обучителния процес. Респективно се приема за 

важно да бъде обучен целия училищен персонал в процеса, а не само учителите. 

Помощният персонал вижда учениците  в различна светлина , както и учениците също 

кантактуват с тях, основно защото учениците не са в позиция да зависят от тях. Всичко 

това обосновава и защо през обучението преминават целия състав на даденото учебно 

заведение като самите обучения се организират в съвместно сътрудничество на 

училището според нуждите. Последното максимално благоприятства за развитието на 

такава програма, която да отговаря на конкретните нужди на даденото училище и да 

ги задоволява в най-висша степен. 

Във Франция интересен факт е, че назначените медиатори в училищата могат 

да се срещат с учениците в тяхната семейна среда, за да опознаят по-добре живота на 

ученика извън класната стая. 

В Чехия в случай на тормоз в училище, директорът трябва да приложи 

специална процедура за неговото разрешаване. За първоначално разследване на случаи 

на тормоз може да се препоръча стратегия в следните 5 стъпки: интервю с тези, които 

са сигнализирали за тормоза или преследването; намиране на свидетели;индивидуално 

изслушване или събеседване със свидетелите; осигуряване на защита на жертвата; 

изслушване  на агресора. При тормоз са необходими  следните стъпки: преодоляване 

на сблъсъка от персонала в училище и незабавно консултиране на пострадалите; 
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разположение на учителите за сътрудничество при разследването; споразумение с 

агресора; продължаваща помощ и подкрепа на жертвите; докладване на полицията. 

В обобщение и на база гореизложеното може да бъде заключено, че в голямата 

си част държавите от Европейския съюз и редица напреднали икономики, засилено са 

внедрили процедурата по училищна медиация като способ за възпитаване на 

подраствващото поколени относно способите за мирно разрешаване на конфликти и 

превенция на насилието. Независимо от подхода по който това е осъществено могат да 

се идентифицират следните няколко положителни характеристики, чиято 

имплементация да бъде допълнително обсъдена при предлагането на конкретни мерки 

за засилване влиянието на алтернативните способи за решаване на спорове, а именно: 

▪ Специализираното обучение на учителския състав и целия училищен 

колектив, в това число и на редица ученици, в провеждането на медиация и 

техниките, ползвани от последната; 

▪ Ангажирането на Министерство на образованието в приемането на 

определени политики, методологии, наредби, инструкции и  образци за 

начина на имплементация на училищна медиация и нейното практическо 

въвеждане в образователната система като способ за създаване на 

стимулираща учебна среда и преодоляване на училищната агресия; 

▪ Засилване участието на родителите като страни в процеса по училищна 

медиация и насърчаване участието им в решаването на училищни 

конфликти; 

▪ Приемането на методология за адресирането на ученически конфликти като 

част от правилата за функциониране на учебни заведения. 

 Паралелно с това следва да бъде обърнато внимание на начина, по който се 

адресират често срещаните конфликти в по-големи общности и засягащи определени 

теретории. Обичайно в градска среда това са спорове, които афектират съседските 

отношения или отношенията, възникващи в етажната собственост. Общото между тях 

е че засягат голям кръг от лица и афектират определени общности. Поради това и в 

редица юрисдикции е прието, че тяхното адресиране следва да бъде приоритет на 
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държавата, включително и посредством финансирането на редица способи за 

приоритетнто им уреждане. В това направление може да бъде идентифицирана 

добрата практика наложена в Австрия, изразяваща се в следното: 

 

3.1.2.5. Австрия 

На първо място като добра практика в решаването на общностни спорове могат да 

бъдат идентифицирани службите по медиация, представляващи органи на местната 

австрийска публична власт, функциониращи в 6 (шест) от провинциите в страната. 

Тяхна роля е да предоставят безплатни медиационни услуги по доброволно отнесени 

към тях спорове за имуществени права, искове с нисък материален интерес, спорове за 

граници и собственост или въпроси относно клевета. Изпращането на заявление до 

службите за медиация на местните органи на властта е доброволно, като инициираната 

впоследствие процедура по медиация се развива в рамките на едно устно производство 

в случай, че и насрещната страна желае да участва. Страните се явяват лично или 

посредством надлежно упълномощено от тях лице, в това число и адвокат, а за времето 

на участието им в процеса давност не тече. Липсата на решение не препятства страните 

впоследствие да отнесат спора към съдилищата, а участието им в предхождаща 

процедура по медиация остава за сметка на държавата, финансираща 

функционирането на центровете. 

Друго интересно разрешение, възприето в австрийското законодателство, са 

помирителните съвети, разглеждащи спорове по наемни отношения във връзка със 

Закона за етажната собственост (Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz) или Закона за 

собствеността от 2002 г. Наемните правоотношения, попадащи в обхвата на подобно 

разрешение, могат да се отнасят до извършването на поддръжка и подобрения, 

законността на уговорени наеми или разпределението на режийни разноски. 

Провеждането на това своеобразно медиационно производство отново е безплатно и е 

свързано с факта, че всички подобни конфликти са изключени от съдебното им 
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отнасяне, а се разглеждат и решават от арбитражен съд, свързан с наемните отношения 

в съответния по териториална компетентност на имота арбитраж на местната власт. 

Спецификата тук е, че арбитражът може да бъде иницииран единствено след 

предварителното задължително провеждане на процедура по медиация пред 

съответния помирителен съвет. За разлика от медиацията обаче помирителният съвет 

има правомощия да постановява решения, ако производството не е приключило в срок 

до три месеца или ако страните не постигнат решение, които впоследствие подлежат 

на обжалване пред арбитражния съд. 

 Гореизложеното ясно показва засилената политика на държавата в 

стимулирането на развитието на медиацията не просто като способ за намиране на 

решения, а и като средство за установяване на социален мир и преодоляване на 

различните форми на агресия. Същевременно ясно се откроява и фактът, че съдебното 

отнасяне за решаване на спорове, касаещи различни общности, рядко може да адресира 

всички интереси, които даден конфликт засяга. В това именно може да се мотивира и 

защо бюджетните пера отделяни за финансиране услугите по медиация константно 

растат, а резултатите, които процедурата дава – неимоверно се подобряват. 

3.1.3. Търговски спорове 

Основните причини за възникването на даден търговски конфликт обикновено 

са договорното неизпълнение по едно или друго поето задължение, ведно с често 

неоправданите очаквания и нереалистична оценка, предоставяне от някоя от страните, 

участващи в извършената трансакция. При възникнал търговски конфликт, 

прибягването до медиация може да се случи или в резултат от изпълнението на 

договорна клауза за разрешаване на спорове, или при споделено съгласие на страните 

за участие в процедура по АРС. Тази опция се избира основно с оглед на конкретното 

предимство, че дългосрочните бизнес отношения на страните биват запазени.  

В САЩ, благодарение на Международния Институт за Предотвратяване и 

разрешаване на конфликти, е приет и усъвършенстван „Обетът за Корпоративно АРС“, 

който представлява обвързващ за подписалите документ, чрез който се налага 
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използването на методи и програми за АРС. Членовете поемат и задължение за търсене 

на най-добрия начин за разрешаването на даден конфликт, без завеждане на съдебно 

дело, относимо към всяка страна поотделно, без оглед на това дали насрещната полага 

усилия в тази насока или не. 

В Германия през 2008 г. е основана „Кръгла Маса по Медиация и Управление на 

Спорове в рамките на германската икономика“, като асоциацията е съставена от 

юридически лица, които се интересуват от пълноценен обмен на опит и практики във 

връзка с имплементирането на алгоритми за разрешаване на вътрешнофирмени 

конфликти. Чрез провеждане на редовни срещи между представителите на 

участващите в асоциацията компании се постига и напредък в справянето с 

междуфирмени конфликти, тъй като част от пилаганите стратегии са добре познати на 

персонала и мениджмънта на всеки от участниците. 

Установената в Холандия практика, от друга страна, онагледява ясно основните 

специфики, приложими към тази сфера, като ключово място заема основаната през 

2012 г. Асоциация по Корпоративна Медиация, следвайки дадения от Германия 

пример. Изследвани и включени от Асоциацията са методи, утвърдени в САЩ, 

Германия, Великобритания и пр. Така тя се превръща в компилация от най-доброто, 

което гореописаните системи предлагат. Разглежданите конфликти се делят на 

вътрешно- и между-фирмени, а самата Асоциация е разделена на два основни клона. 

Единият наподобява германската Кръгла маса, описана по-горе, и се състои от 

вътрешни юрисконсулти, риск-мениджъри и служители, съблюдаващи спазването на 

приложимите правилници и регулации от всяка фирма / организация. Вторият клон 

обединява външни консултанти, мениджмънт консултанти и избрани медиатори, 

специализиращи в разрешаването на търговски конфликти.  

Доминиращият в изброените държави стил на медиация при търговски 

конфликти е фасилитиращият, като медиаторите обикновено спазват стриктно 

изискването да не предлагат директно определени възможности за решение на спора. 

Фокусът попада върху подпомагане на откритата комуникация между страните и 

укрепване на доверието помежду им, за да могат те ясно да дефинират конкретните 
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интереси, които стоят зад позициите им. По това методът, използван в Холандия и 

Германия се различава ярко от алгоритъмът, възприет в англо-американските 

корпоративни среди, където стилът на медииране е по-близък до водене на бизнес 

преговори за сключване на сделка. 

Въпреки, че германският Закон за медиацията предвижда провеждането на 

индивидуални сесии със страните (Чл. 2, ал. 3), мнозинството от медиаторите много 

рядко се възползват от тази възможност на практика. От методологическа гледна точка, 

това се обяснява с теорията, че вследствие на индивидуални срещи медиаторът ще 

стане най-информираното лице в процедурата, което ще увеличи неговото влияние и 

съответно – отговорността пред страните. Това на свой ред би довело до намаляне на 

тяхната мотивация самостоятелно да намерят решение и очаквания медиаторът да 

разреши конфликта еднолично. Също така се счита, че индивидуалните срещи не 

допринасят за възпитаването на емпатия и подобряване на общуването между 

страните30.  Разбира се, на практика индивидуалните срещи също намират приложение 

в разрешаването на търговски конфликти, особено когато трябва да се намери решение 

по деликатни бизнес теми или когато се установи приближаването към „задънена 

улица“.  

3.1.3.1. Многостепенни клаузи за уреждане на търговски спорове 

Договорните клаузи за стъпаловидно уреждане на търговски спорове (наричани 

още „многостепенни договорни клаузи“ или „ескалационни клаузи“) често са възприемани 

като ефективен способ решение за конфликтите на бизнеса посредством 

преминаването към едни различни, по-ефективни и бързи процеси Преди да се спрем 

подробно на чистото правно естество на подобен тип клаузи, следва да отчетем 

нуждата, довела до живот подобен тип договорни решения. Бизнесът и конфликтите, 

явяващи се неизбежна част от осъществяването на каквато и да е търговска дейност, 

имат нужда от способи и механизми – ясни, точни, работещи и по-възможност – бързо 

достигащи до решение при закрити врата. По естеството си стъпаловидното уреждане 

 
30 Glaesser, U., ‘’Corporate Mediation in Germany”, European Company Law Journal 14, no. 2 (2017) 
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на търговските спорове представлява именно онзи способ, който позволява на страните 

при възможно най-високо съблюдаване на конкретните им нужди да сътворят своя 

подход спрямо даден конфликт като съобразят максимално какъв път би бил 

предпочитан с оглед спецификите на конкретни взаимоотношения. Бизнесът е 

достигнал до „прозрението“, че съдът със своята процесуална тежест и рамкираност на 

процеса, рядко може да отговори на конкретиката, дължима за уреждане на даден спор. 

Това е поставило и началото именно на алтернативните способи за решаване на 

конфликти – алтернативни, дотолкова доколкото позволяват в рамките на един 

доброволен и изцяло контролиран от страните процес да бъдат потърсени и намерени 

решения, излизащи извън плитката повърхност на спора и често даващи отговор на 

редица по-дълбоки конфликти ситуации и дълбоко прикривани интереси. 

Същевременно често практиката сблъсква едни изконно закостенели разбирания на 

участниците в спора по отношение на неговото решаване единствено посредством 

съдебното му отнасяне с други, вече по-нови и крайно иновативни представи за 

допълнителните средства, посредством които могат да бъдат генерирани и приемани 

работещи решения, принципно непостижими и немислими в ограничените рамки на 

строгостта на правораздавателния процес.  

Като част от процеса на интегриране на алтернативните способи за решаване на 

спорове вече наложил се и широко застъпен се явява арбитражният процес и 

отнасянето решаването на даден конфликт на един трибунал, определен изначално 

или след настъпването на разрива в отношенията на страните. В тази връзка теорията е 

познала и приела арбитражните споразумения, които са именно онези договорни 

клаузи, с които страните решават да отнесат един конфликт към арбитражното му 

решаване. В този ред на мисли, понятието „арбитражно споразумение“ е намерило своята 

теоретична дефиниция като:  

“договор, с който страните възлагат на арбитраж (институционален или ад хок) 

всички или някои от споровете, които могат да възникнат или са вече възникнали 

между тях относно определено договорно, или извъндоговорно частноправно 

имуществено правоотношение, което може да бъде предмет на арбитраж (чл. 19, ал. 1 

и чл. 7 от ЗМТА) 
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Определение за многостепенни договорни клаузи: 

За различка от изкристализиралото понятие, което теорията е посветила на 

арбитражното споразумение, договорните клаузи за стъпаловидно уреждане на 

спорове не са дефинирани от българската правна теория. Независимо от това и на база 

чуждестранния опит можем да опитаме да формулираме едно, макар и доста 

грубовато, определение за многостепенните договорни клаузи за стъпаловидно 

уреждане на спорове като: 

- заложени в договора клаузи, очертаващи нов вид механизми за адресиране на 

даден спор и задължаващи страните да отнесат решаването на 

конфликтните ситуации към предварително определени алтернативни 

способи за решаване на конфликти, следвайки определена последователност и 

предвидената процедура, преди спорът а бъде рефериран към окончателното 

му решаване от съд или арбитраж. 

 

Т.е. многостепенните клаузи по естеството си предвиждат един своеобразен 

ескалационен процес за опитите на страните да намерят решение на конфликта, 

съществуващ помежду им, без да прибягват до традионните способи на 

правораздаване. Това е поставило основата и тези клаузи да получат наименованието 

си „ескалационни“ – с ескалацията на конфликта се изменят и различните 

алтернативни способи, които страните следва да тестват задължително и като условие 

за процесуалната допустимост за един евентуален бъдещ процес.  

Отличителен белег, независимо всичко гореизложено, е, че ескалационните 

клаузи предписват по принцип многопластови процедури в случай на възникнал спор. 

Процедурите най-често започват с уведомление и описание на спора от страна на 

потърпевшата/засегнатата страна, последвано от период на консултации, преговори 

и/или медиация. В случай че страните не съумеят да постигнат съгласие за решаване 

на спора, изцяло или частично, многостепенните клаузи обикновено предвиждат 

отнасяне на спора до съда или – по-често – до арбитраж при специални условия 
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Действителност на многостепенните договорни клаузи: 

Ескалационните клаузи, бидейки своего рода еманация на договорната свобода 

на страните, прокламирана в чл. 9 от ЗЗД, подлежат на интерпретиране съгласно 

правилата за тълкуване на договорите (чл. 20 ЗЗД). По съществото си обаче, договорната 

клауза за стъпаловидно уреждане на спора е един процесуален договор, именно поради 

факта, че правните му последици са от процесуално, а не материално естество. Т.е. за 

да бъдат валидни подобен тип клаузи същите следва стриктно да съблюдават 

изискванията за валиност на договорите, а именно: 

i. да са сключени от дееспособни страни; 

ii. волята на страните да не бъде опорочена от порок, способен да доведе до 

унищожаемостта / нищожността на уговореното31. Ergo при наличие на 

порок на което и да е основание от чл. 27 – 33 от ЗЗД (т.е. било поради 

грешка в предмета, в лицето, измама, сключване на договора поради 

заплашване или сключването му от недееспособно лице) същият порок 

би имал правопогасителен ефект и върху самата ескалационна клауза; 

iii. забранен от закона предмет32. 

Горепосочените основания за валидност на многостепенните договорни клаузи 

са пряко почерпени в случай, че приложимо е българското право. И това действително 

би било така в случай, че правоотношението е сключено между две страни, спрямо 

които се прилага националното законодателство или в случаите, в които 

правоотношението или неговото изпълнение е пряко обвързано с място на изпълнение 

държавата. Интерес представлява обаче въпросът коя би била приложимата 

законодателна рамка спрямо ескалационната клауза, в случай че приложимото право 

спрямо договора е различно. Отговорът сякаш изкристализира от само себе си – 

тълкуването на значението и цененето на действителнотта на определена 

 
31 В случай, че е налице порок във волята на страните, обхващаща цялото правоотношение, 
същият порок би имал същото негативно отношение и правоунищожително действие спрямо и 
инкорпорираната в договора клауза за многостепенно уреждане на спорове. 
32 Авторът счита, че разрешението дадено от БТПП относно нищожността на клауза за решаване 
на спорове, възникнали от договори, забранени от ЗЗК, намира приложение и по отношение на 
договорните клаузи за стъпаловидно уреждане на спорове 
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ескалационна клауза се осъществява единствено посредством приложение на това 

право, което страните са избрали и договорно заложими като определящо за техните 

отношения. В случаите, когато определени императивни правни норминамират 

преимуществено приложение и не могат да бъдат дерогирани от избраното 

приложимо право, същите следва да намерят приложение и по отношение на 

многостепенните договорни клаузи. Всичко това, макар и добре установено като 

извечен постулат, неподлаган на съмнение от правните догми, и неотречено от 

настоящото, трудно може да намери практическо приложение спрямо договорните 

клаузи за стъпаловино уреждане на спорове. Причините – ескалационните клаузи, 

макар и договорно заложени и евентуално скрепени с определени неблагоприятни 

последици в случай на неизпълнението си (като например неустойки за страната, 

неспазила поредността на съответния способ за решаване на конфликта), в повечето си 

случаи подлежат на добросъвестността на страните и желанието им да спазят 

предвиденото в договора. Реално и в общия случай най-многото, което страните могат 

да предвидят и да направят, е да обвържат допустимостта на един евентуален исков 

или арбитражен процес с предприемането на допълнителни действия по намиране на 

алтернативно решаване на конфликтната ситуация, в която се намират. В случая 

действителността на едно подобно договорно предвиждане ще бъде ценена едва в 

рамките на един последващ състезателен процес. Рационалният подход обаче на който 

и да е от участниците в спора обаче предполага следване на процеса, който независимо 

дали евентуално уреден в една недействителна/нищожна клауза, би създал би 

гарантирал правилното разгрущане на едно последващо производство. Предвид това, 

практиката от редица развити икономики, в които бизнесът широко е приел 

договорните клаузи за многостепенно уреждане на спорове, е страните да изпълняват 

пълно, точно и с дължимата грижа заложения в договора механизъм. С други думи, 

принудителното изпълнение по отношение ескалационните клаузи разчита 

приоритетно на опасението на страните от опорочаването на едно последващо 

състезателно производство в случай, че договорно заложените предпоставки за 

допустимостта на неговото иницииране не са спазени.  
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Независимо от гореизложеното обаче, следва да отчетем и някои от основните и 

лесно определими условия за действителността на самите ескалационни клаузи и които 

създават именно дължимата предпоставка за тяхната доброволна изпълнимост. Същите 

са почерпени и в основата си базирани на Закон-модела относно търговската медиация 

на Комисия по международно търговско право към Организацията на обединените 

нации33, предвиждаща: 

ясен, точен и времеви определен механизъм за решаване на определен спор: 

Съгласно този критерий, за да бъде принудително изпълнена дадена ескалационна 

клауза, същата следва да инкорпорира в себе си неотменимата воля на страните преди 

да отнесат даден конфликт към съд/арбитраж да опитат неговото разрешаване 

посредством медиация или друг алтернативен начин за решаване на спорове. 

Единствено конкретиката и детайлното описание на многостепенните процеси и 

процедурите, които страните следва да спазят за това, би придала принудителност на 

съответната клауза. От това респективно би последвало и едно евентуално последващо 

определяне от страна на съд/арбитраж на недопустимостта на иск, заведен от страна, 

отнесла конфликта към неговото съдебно решаване преди да е опитала доброволното 

му уреждане съгласно клазуите на договора. Естеството на горното силно зависи от 

начина по който страните са решили да формулират задълженията си по отношение 

на възникващи спорове. В този ред на мисли, Международната търговска камара 

(„МТК“) е предвидила и нюансирала степента на задължителност на процесите, които 

страните следва да изпълнят или вземат предвид преди да бъде прието, че 

приминаването към състезателен процес е допустимо, в своите примерни 

многостепенни договорни клаузи: 

Пример 1: Страните могат по всяко време, без да ограничават правото си да ползват други 

процедури, да пристъпят към решаването на спор, възникнал от или във връзка с настоящия 

договор, съобразно Правилата за медиация на МТК. 

 
33 Model law on international commercial conciliation (UNCITRAL) 
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Пример 2: При възникнал спор от или във връзка с настоящия  договор страните се съгласяват 

най-напред да обсъдят и разгледат отнасянето на спора за решение съобразно Правилата за 

медиация на МТК 

Пример 3: В случай на спор, възникнал от или във връзка с настоящия договор, страните най-

напред ще направят опит да решат спора с процедура съобразно Правилата за медиация на 

МТК. Започването на процедурата съобразно Правилата за медиация на МТК не е пречка да 

бъде иницииран арбитраж съгласно параграф по договора. 

Всички спорове, възникнали от или във връзка с настоящия договор, ще бъдат окончателно 

решени съобразно Правилата за арбитраж на МТК от един или повече арбитри, определени 

според цитираните правила. 

Пример 4: В случай на спор, възникнал от или във връзка с настоящия договор, страните са 

задължени да го отнесат най-напред  за решаване чрез  процедура съобразно Правилата за 

медиация на МТК. В случай че спорът не бъде решен съгласно горепосочените правила в рамките 

на (45) дни от подаването на заявлението за медиация или  в рамките на друг срок, уговорен от 

страните в писмен вид, този спор подлежи на окончателно решаване съгласно Правилата за 

арбитраж на МТК от един или няколко арбитри, определени съгласно цитираните правила.  

 

Горепосочените клаузи ясно степенуват начина и сериозността на 

задължението, което страните приемат да поемат и да проведат процедура по медиация 

преди предприемането на последващи процесуални действия и прецизно илюстрират 

широкия обхват, който дадени договорни клаузи могат да заемат. Същевременно 

последните служат единствено като основа за това как различни страни могат да решат 

и договорно уредят свои отношения по начин, допускащ последващото им 

принудително изпълнение. Какво е приложението и практическите ползи от 

многостепенните договорни/ескалационни клаузи в България тепърва предстои да 

разберем.  
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3.1.4. Семейни (брачни) конфликти 

Най-разпространените спорове в тази сфера са тези относно упражняването на 

родителски права при предстоящ развод или раздяла на родители, които са живели на 

семейни начала. Като преобладаващи стилове на медиация, приложими към този тип 

конфликти са се установили фасилитиращият и трансформиращият. Чуждестранната 

практика за въвеждане на задължителна медиация по отношение на такъв тип казуси 

се възприема като противоречива вследствие на редица проучвания, според които 

наличие на определени фактически обстоятелства винаги възпрепятства качественото 

провеждане на процедура по медиация34. Въпреки това, именно благодарение на 

спецификите на трансформиращия и оценъчния стил, значително се намалява броят 

на считаните за изначално неотносими към такава процедура казуси, като 

понастоящем са развити теории, според които дори при установено упражняване на 

насилие, медиацията би могла да бъде от полза за страните35. Предвид това от особено 

значение за успешното провеждане на медиационната процедура е общуването между 

страните да не е обременено със страх от физическо насилие и все още да е в известен 

смисъл запазена.  С цел изчерпателност, по-долу ще бъде изложено малко по-подробно 

съдържанието на всяка от отделните фази в семейната медиация, идентифицирани в 

англосаксонския свят, с цел по-добро открояване на смисловата натовареност на всяка 

фаза и как същата влияе на процеса по медиация в случаите на развод. 

I. Встъпителна фаза:  

В тази начална част на медиационния процес, редом с всички други действия, които 

медиаторът извършва, се полагат основите за работната атмосфера, която ще съпътства 

процедурата. По същество включва и първоначалните действия, които в някои случаи 

започват с първия контакт на медиатора със страната – включително първото 

телефонно обаждане или всяка друга форма на комуникация, която се предприема за 

инициирането на процеса. Независимо от това обаче, основната тежест на 

встъпителната фаза се осъществява в рамките на първата обща среща на страните с 

 
34 Megan G. Thompson, Mandatory Mediation and Domestic Violence: Reformulating the Good-Faith 
Standard, 86 Oregon Law Review 599 (2007) 
35 Ibid. 
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медиатора. За нея е характерно, че страните получават съвместно информация за 

принципите на процеса, начина на работа и структурата, която ще бъде спазвана за 

провеждането му – изключително важен фактор за полагане на единна основа на 

разбиране между страните и постигане на единомислие относно факта, че последните 

ще работят съвместно за намиране на решения по общ проблем, без да насочват 

обвинения едни спрямо други. Това е известно в теорията като фокусиране на 

вниманието върху проблемите, а не върху хората (Focus on the problems, not on the 

people) и е съпътствано с разбирането, че всички мерки (независимо колко сериозни 

или трудни биха били те) се насочват към проблемите, а не към хората. Англоезичната 

литература е обобщила със следното „Be hard on the problem and soft on the people” 

(Бъдете сурови спрямо проблеми и меки спрямо хората). В тази фаза на процеса цел на 

медиатора е да прокара именно горепосочените идеи като основа за диалогичността 

между съпрузите, която се явява предусловие за водене на процеса. Действително в 

голям процент от случаите емоционалното напрежение между страните в така степен 

е достигнало своя връх, че именно намирането на начин за повишаване на чуваемостта 

между съпрузите е необходима първа крачка за стартиране на процеса. 

Диагностицирането на подобна проблематика често може и се осъществява именно в 

тази ранна фаза, която медиаторът използва за удостоверяване на степента на 

влошаване на комуникацията между страните и до колко горепосочените теоретични 

постановки ще могат да бъдат имплементирани на практика.  

В допълнение към тази начална фаза, някои медиатори предоставят на страните 

въпросници36 или други бланки за попълване, които да им послужат като въведение в 

казуса и посредством които да изкристализират нуждите/интересите, чието 

задоволяване ще се търси в процедурата. Често това е и по същество възможност на 

страните да направят една самостоятелна оценка на претенциите си, тяхната подредба 

по приоритетно значение с оглед конкретните нужди на всеки от тях и до каква степен 

са склонни да направят размяна на отделните си нужди. Тук все повече добрите 

практики в областта предвиждат провеждането на своеобразно обучение (коучинг) за 

страните, което на практика да им помогне при преминаването през процеса и да 

 
36 Mediation and Family Law, Illinois Institute for Continuing Legal Education, 2014 
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благоприятства онези условия, при които страните могат да постигнат споразумение. 

Освен подпомагане за повишаване на емоционалната интелигентност, емпатията и 

способността на страните да променят перспективата през която преценяват даден 

въпрос, разпространение намира и това страните да бъдат обучавани в това да 

комуникират посредством „себе-дистанциращ се език“37. Концепцията за себе-

дистанциращият се език е сравнително ново понятие. Последното е базирано на 

отдавна изложената концепция от Уилям Ури в книгата му „Getting past No“ („Да 

преминеш отвъд не“), в която последният изразява разбирането за своеобразното 

излизане на балкона в процеса на преговори или медиация като способ за 

дистанциране от емоционално зареденото взаимодействие, протичащо между 

страните. Първоначално изразено като предложение, тази концепция намира свое 

упование в последващо проведените научни изследвания относно начина на 

функциониране на мозъка по време на подобен тип възпроизвеждането на негативно 

заредени конфликтни ситуации. Серия от изследвания, проведени в Университета в 

Калифорния - Бъркли и Университета в Мичиган38, установяват именно че когато 

страните използват трето лице, единствено число, за да разкажат емоционално 

натоварена за тях ситуация, каквато при всички случаи е конфликтологията на 

семейните отношения, емоционалната реакция на тялото е значително снижена, а 

частите на мозъка, отговарящи за емоциите показват ниска активност. Същото е 

установено опитно и от проф. Даниел Сийгъл от Университета в Калифорния, който в 

своята книга „Mindsight, The New Science of Personal Transformation”, пише, че 

емоциите, които преживяваме при преразказване на дадено събитие се с абсолютно 

същия интензитет каквито са били и по време на тяхното първоначално изживяване. 

Последното може да бъде обяснено с факта, че емоциите ни са пряко управлявани от 

амигдалата – а именно онази част от лимбичната система на човешкото тяло, наричана 

още бадемовидно тяло, което се явява центъра на и първопричина за редица състояния 

като гняв, страх, тревожност, агресия и активират редица защитни механизми. Това е 

чисто физиологична реакция, която е характерна за редица видове и която по същество 

 
37 Frisbie, Teresa F., Raising Emotional Intelligence at the Mediation Table, Winter 2018 Issue of Dispute 
Resolution Magazine, published by the ABA Section of Dispute Resolution 
38 Ethan Kross, Ozlem Ayduk, & Walter Mischel, When Asking “Why” Does Not Hurt: Distinguishing 
Rumination From Reflective Processing Negative Emotions, PSYCH. SCIENCE (2005) at 711 
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е позволила еволюционно човешкият вид да се запази. Амигдалата реагира на 

определени гледки / случки посредством активизирането на тялото в една от трите 

импулсивни реакции, при които главният мозък (кортексът), отговорен за логическата 

мисъл, не участва, а именно: бий се, бягай или замръзни. Последното бива онагледено 

от John Medina в книгата му Brain Rules, в която последният обяснява ролята на тази 

част от мозъка с това, че същата има за цел да ни преведе през дадена ситуация 

възможно най-бързо и по този начин да опази целостта на човешкия организъм. Това, 

което изследователите са установили, обаче, е че същата реакция бива провокирана не 

просто в състояние на заплаха, но и когато подобна ситуация бива разказвана. На 

практика се установява, че човешкият мозък не е способен да разграничи разказа за 

ситуация на заплаха от самата заплаха. Същото е силно застъпено именно в 

процедурата по семейна медиация поради факта на високата емоционалност на 

въпросите, с които последната се занимава. Поради това и все по-застъпваща се 

тенденция е в тази ранна фаза на процедурата страните да бъдат напътствани и да им 

се оказва ясно за нуждата от използването на себе-дистанциращия език. Медиаторът на 

практика може да осъществи последното посредством увеличаване на съзнателността 

на страните, задавайки няколко конкретни въпроси като: 

▪ Ако си представите за момент, че не сте участници в конфликтната ситуация, как 

смятате, че [лицето, на което говорите] стигна до това положение? 

▪ Представете си за момент, че не сте участник, а някой, който просто наблюдава 

процеса. Кое в тази ситуация предизвика гнева на [лицето, на което говорите]? 

▪ Ако гледахте вашата ситуация, филмирана и изиграна от актьори, и проследявайки 

как страните стигат до конфликта на първо място, как бихте описали това, което 

наблюдавате? 

▪ Ако гледахте тази ситуация, разиграна в театър, и вие я наблюдавате от балкона, как 

бихте обяснили причините за нейното възникване? 

▪ Може ли да опишете ситуацията все едно я наблюдавате в задното огледало на 

вашата кола – отдалечено и някъде зад вас? 

▪ Мислейки и говерйки за конфликта, опитайте се да разберете защо сте се 

почувствали по начина, по който се усещахте, използвайки обаче трето лице, 

единствено число – т.е. той/тя, колкото се може по-често. Задайте си въпроса: „Защо 
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[лицето, на което говорите] се чувства по този начин? Какви са първопричините за 

подобни чувства? 

Практикуването на последното в тази подготвителна фаза на процеса подпомага за 

овладяването на емоциите и тяхното редуциране, а дори и рециклиране, по начин 

подпомагащ възможността за преодоляване на трудните моменти и смекчаване на 

емоциите с цел намиране на решение впоследствие.  

Паралелно на това тази фаза се оказва от значително значение и относно 

скрийнинга за евентуално налични обстоятелства относно домашно насилие, всякакви 

други форми на насилие, дисбаланс в разпределението на силата или наличието на 

други обстоятелства, които да препятстват осъществяването на процеса при спазване 

на принципите, на които последният е основан. Последното е важно с оглед 

провеждането на процедурата в цялост и стриктното му спазване е по същество условие 

за започване на процеса. Тук следва да бъде отбелязано и че не са рядкост ситуациите, 

в които налични пречки за провеждане на процеса не биват правилно 

диагностицирани и на практика остават неразкрити в хода на процедурата – фактор, 

който дори може да доведе до постигането на споразумение, което да противоречи и в 

същността си да съставлява грубо посегателство срещу правата на единия от съпрузите 

или детето. Поради това и добрите практики в сферата изискват изграждането на 

цялостна система за осъществяване на предварителен скрийнинг, който да е достатъчно 

адекватен и да отчита същностни характеристики в симптоматиката на потенциалното 

домашно насилие или налични зависимости между съпрузите. На този етап са 

разработени множество въпросници, които всяка от страните следва да попълни в 

началото на всяка процедура именно с цел идентификация на потенциални пречки за 

продължаване на медиацията и/или за предприемането на адекватни мерки за 

адресирането за така установените факти в процеса. В част от съдебните програми, 

имплементирали подобни въпросници, е нерядка ситуацията, при която след 

получаване на дължимата информация бива определено, че даден казус не следва да 

бъде насочван към медиация и се канализира към някои от наличните други способи 

за намиране на съдействие в случаите, в които е налице поведение, засягащо физичната 

неприкосновеност на някой от участниците или за продължаването на процеса по 

общия ред. Същевременно, обособяването на последното като самостоятелен елемент 
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от подготвителната фаза за встъпване в процеса по медиация в процедура по развод не 

следва да бъде абсолютизирана и на заключенията, достигнати в този етап – да се гледа 

като на окончателни истини, неподлежащи на последваща промяна или 

опровержение. Напротив – следва да бъде отчитан фактът, че действително скрининг 

механизмът се осъществява в лимитиран период от време, в рамките на който трудно 

може да се диагностицира реалното състояние на отношенията между страните, 

особено в ситуациите, в които една от тях не осъзнава себе си за жертва или счита за 

нормално подобно отношение. В тази връзка редица юрисдикции са развили 

задължително обучение за ранна идентификация на налични форми на насилие, 

които да съдействат за повишаване квалификацията на медиаторите и увеличаване 

чувствителността им и възможността за евентуално съдействие на страните, 

афектирани от различни форми на насилие. Паралелно на това медиаторът следва да 

остане осъзнат и бдителен за евентуални прояви на насилие над децата, които е много 

вероятно страните да имат от съвместното си съжителство. При идентификацията на 

подобни случаи, независимо дали това се случва в скрийнинг процеса или в който и да 

е от последващите етапи от медиацията, от изключително значение за медиатора е да 

диагностицира сравнително точно степента на и афекта на осъществено насилие с 

оглед незабавното предприемане на адекватни мерки според спецификите на 

ситуацията, включително и посредством спиране или прекратяване на медиационния 

процес. Трудността от осъществяване на горепосоченото обаче е изключително висока 

поради причина, че много често връзката между извършителя и агресора е много силна, 

а детето може да проявява висока степен на лоялност и любов именно към родителя-

насилник. Независимо от това, всяка форма на насилие над дете, независимо от 

моментното възприятие на последното над това, афектира негативно на развитието му 

било от емоционално, психологично, социално, когнитивно или поведенческо естество. 

Често при подобен тип деца се срещат депресивни или стресови състояния, ниска 

себеоценка, неясна представа за идентичност, забавяния в развитието, завишен риск от 

развиване на определена зависимост – независимо дали към определен субстрат, 

поведение или душевно заболяване. Последното е и причината и обяснението защо 

действията и реакцията на медиатора в подобна ситуация е от изключително значение 

предвид дългосрочните последици, които такъв афект може да има. Към подобен тип 
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завишено внимание следва да бъдат насочени и медиаторите при установяване на 

осъществено домашно насилие спрямо единия от партньорите. Това е така тъй като 

статистиката сочи, че в 75 % от домашно насилие спрямо жени е налице и насилие 

спрямо детето, живеещо в съответното домакинство.  

В тази първа фаза е и етапът, в който медиаторът установява и основните точки, които 

изкристализират като спорни между страните и които впоследствие ще изискват 

допълнително внимание. Същевременно, в този момент се сформират и структурните 

ядра, по които процесът ще се движи, и които ще обособят наричаната впоследствие 

план-структура на срещата, и доколко страните или медиаторът държи следването на 

или включването на законовата регламентация по очертаните спорни точки като част 

от процеса. Същевременно включването на правната регламентация в този етап като 

индиция, че като част от процеса страните ще имат възможността да изследват всякакви 

варианти, които преценят че отговарят на интереса им, е важен елемент на 

отграничението, което следва да се направи между съдебното и АРС производството.  

Това е фазата, в която страните подписват и споразумението си за иницииране 

на медиацията, в което подробно е разписана процедурата, принципите на процеса, 

неговата конфиденциалността, както между страните поотделно, така и между 

страните и външни за процеса лица, и възнаграждението, дължимо на медиатора. 

Следва изрично да се подчертае, че споразумението по никакъв начин не може да 

вмени в отговорност или задължение на медиатора постигането на дадено решение по 

спора, а в случай, че подобна клауза се съдържа – последната следва да се приеме за 

нищожна като противоречаща на закона и принципите на медиацията. Цел на това 

споразумение, страна по която медиаторът е, е да обезпечи спазването на принципите 

на медиацията, да постави определена яснота досежно процедурата, в която страните 

се ангажират, да определи възнаграждението, дължимо на медиатора и не на последно 

място – да осигури дължимите доказателства за встъпването в процеса и неговото 

провеждане.   

 

II. Фаза по събиране на информацията: 
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Следващ изключително важен етап от процеса по семейна медиация в случаи на 

развод е набирането на цялата относима към казуса информация, която е необходима 

както на страните, за да вземат информирано решение по въпросите, подлежащи на 

обсъждане, така и на медиатора, за да открие интересите им и да бъде в позицията да 

им съдейства по намиране на решение на конфликтните им точки. Единствено на база 

на това страните могат действително да пристъпят към пълно обсъждане на въпросите, 

които са ги довели до медиацията. Присъствието на медиатора, от своя страна, 

съдейства процесът да се осъществи с дължимата методичност и без да бъдат 

пропуснати факти, които да имат отношение към конфликта и генерирането на опции 

и формулиране на евентуални споразумения. В голям процент от случаите страните 

достигат точка, в която се установяват че имат твърде разминаващи се представи за 

миналото и че именно фактите и тяхното единно обективно отразяване предизвикват 

затруднение. Тук наличието на третото независимо лице, което остава безпристрастно 

и неутрално в хода на процеса, подпомага на страните да постигнат съгласие, че за 

дадени факти и обстоятелства ще е налице несъгласие. Последното се явява важна 

психологическа бариера, която страните следва да преодолеят по пътя към изграждане 

на разбирането, че могат да работят съвместно и в хода на процеса да намират решения. 

Същевременно, именно медиаторът е страната която следи за това дали пълният набор 

от дължимата информация е налице, за да могат страните да постигнат дължимото по 

закон споразумение. Следва да се отбележи, че в редица юрисдикции (например 

Франция) участието на адвокати е задължително е като именно на последните се 

възлага изготвянето на самото споразумение, а медиаторът изрично не носи 

отговорност за неговия текст. Тук следва да се отбележи, че макар медиаторът да следи 

за наличното съгласие или в процедурата по семейна медиация задължително да следва 

да участват адвокати за изготвянето на споразумение, това по никакъв начин не 

обвързва последните в постигането на определен резултат и респективно по някакъв 

начин няма да има отношение към неговата неутралност или да нарушава дължимата 

му безпристрастност. Така в хода на процеса медиаторът обобщава събраната 

информация, относимостта й към предварително определените или законово 

закрепени точки и оставащите като дължими данни, които следва да бъдат събрани от 

страните. Нерядко на база обобщенията от страна на медиатора страните са изправени 
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пред необходимостта да съберат още информация, включително и когато такава може 

да се намира у трети лица или да изисква реферирането към неутрален оценител, 

който да предостави определените като изискуеми данни.  

Неимоверна част от процеса в тази му част е също така и набирането на 

детайлизирана информация за относимата правна рамка към конкретните им факти 

на казуса. Последната се явява ключова с цел преценката, която всеки от съпрузите 

следва да осъществи за намиране на решение по всяка от законовоизискуемите точки. 

Същото способства и за базирането на последващо обсъжданото споразумение на 

обективни критерии, които да способстват за квалифицирането на даденото 

споразумение като справедливо. Същевременно, именно точната представа на всеки от 

съпрузите за законовите му права, респективно задължения, които биха му били 

възложени в случай, че делото бъде решавано от съд, способства за формирането на 

една правилна оценка, която впоследствие ще способства за оценяването на 

генерираните варианти за евентуално намиране на решение и тяхното оформяне в 

окончателна спогодба. Последното следва да бъде осъществявано от страна на 

медиатора със засилено внимание предвид, че по закон последният не може да 

предоставя правни съвети на която и да е от страните. Неговата роля в процеса по 

установяване на равнопоставеност обаче изисква обезпечаването на равнопоставен 

достъп на всяка от страните до нужната им правна информация за взимането на 

окончателно решение. Последното по същността си се явява и единственият способ 

посредством който медиаторът може да преодолее определени дисбаланси между 

страните, особено когато последните се дължат на неравнопоставен достъп до 

релевантна правна информация или квалифицирана правна помощ.  

Макар събирането на информация да бе определено като фаза от процеса, не е 

рядко последната да протече в една или няколко срещи според нуждите на страните и 

според спецификата на информацията, която следва да бъде събрана. Често съпрузите, 

влизащи в процедура по медиация и бидейки напълно наясно с цялата им налична 

информация, искат да избързат или да ускорят процеса по един или друг начин като 

пропуснат изцяло тази фаза на процеса. Подобен подход е лесно обясним и не е нещо 

необичайно. За разлика от стриктните процесуални правила на състезателния процес, 
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при които допустимостта на всяко последващо процесуално действие е обусловена от 

предходното такова, в медиацията не са налице негативни последици в случаи на 

пропуск на един етап от процеса. Последното обаче не следва да се тълкува като 

допускащо подобна практика на изключване на който и да е от етапите. Поради това и 

именно в правомощията на медиатора е да връща страните на дадена фаза от процеса 

(включително и на фазата по събиране на информация) до онзи момент, в който 

последният не подсигури, че заложените за даден етап цели са постигнати и страните 

могат да продължат напред.  

Ефективна практика на западните медиатори, често приложима и в тази фаза на 

процеса, е да използват флипчарт или друг метод, при който на страните визуално да 

се представя информацията, която те приемат за безспорна в отношенията помежду си, 

таза, за която имат различна визия и постигнатото съгласие за точките, по които са им 

нужни допълнителни данни.  

 

III. Очертаване на основаните въпроси и определяне на интересите на 

страните: 

Следващата фаза от процеса по медиация се явява ключова към намирането на 

решението по конфликтните точки на развода предвид, че чрез нея се установяват 

какви нужди и интереси, всяка от страните търси и иска да задоволи от едно бъдещо 

съглашение. Последното се базира на първо място на групирането на вече събраната 

информация от предходния етап в смислови ядра и достигането до интересите, които 

всеки от съпрузите има спрямо така представената информация. В хода на процеса се 

очертават и различните ценности, която страните изповядват, приоритетите и целите, 

които са си заложили, с оглед подготовка на страните за преминаване към следващата 

фаза на генериране на потенциални решения и тяхната оценка. Последното се базира 

на основополагащата теория за преговорите, основани на интереси, въведена за първи 

път от Уилям Ури и Роджер Фишър39. Съгласно последната за създаването на 

максимална добавена стойност в хода на преговори/медиация, следва страните да са 

 
39 William Ury and Roger Fihser, Getting to Yes, Harvard Negotiation Project 
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наясно със собствените си и тези на насрещната страна интереси, за да съумеят да 

генерират решения, които максимално да адресират интересите на една от страните, 

които същевременно отговарят на интересите на другата страна. Последното е най-

ясно и просто илюстрирано от често цитирания в специализираната литература 

пример на майка, чиито две дъщери искали да поделят портокал. Майката, без да 

изслуша страните или да се интересува защо всяко от децата й претендира за въпросния 

портокал, го разделила на две. И двете деца останали недоволни, поради факта, че 

първата дъщеря имала нужда от плода на портокала, за да изцеди от него сок, а втората 

– от кората, за да я използва за направата на сладкиш. Примерът много ясно илюстрира, 

че липсата на комуникация между страните относно интересите, които последните се 

стремят да задоволят посредством предявени от тях една или друга позиция, има за 

свой резултат частичното или пълно незадоволяване на съответната нужда. Поради 

това и теорията за водене на преговори счита, че единствено преговорите, при които е 

налице двустранна връзка на предаване на нуждите и интересите между страните, 

може да способства за действителното им постигане и да достигне до решения, които 

простото дистрибутивно делене на дадено благо не би могло да даде. Горното, 

преведено на плоскостта на медиацията в случаите на развод, следва да постави въпроса 

към всеки от съпрузите какви са причините му той/тя да претендира дадено свое 

искане – с други думи какъв е мотивът да бъде отправено съответното искане. Много 

често в хода на медиационния процес ще се окаже, че и двамата съпрузи имат ако не 

еднакви, то поне сходни интереси (факт, който неимоверно се установява като такъв в 

случаите на деца от брака). Последното, от своя страна, води до задълбочаване на 

възможността на всяка от страните да вникне по-дълбоко в позицията на другата 

страна, да я разбере и да съумее да се постави в нейните „обувки“ в опита на постигане 

на решение, задоволяващо паралелно интересите и на двамата участници в медиацията 

при развода.  

Трябва да се отчете, че макар и съпрузите да са имали в повечето случаи 

дългосрочни предхождащи развода отношения и да имат принципното разбиране за 

интересите на насрещната страна, често медиаторът може да предпочете да проведе 

индивидуални срещи с всяка от страните в хода на разкриване на интересите. 

Наличието на брачните отношения много често е кулминирало в емоционална 
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натовареност на връзката в негативен аспект и развитието на неработещи 

комуникативни модели – обстоятелство, предопределящо предпочитаното 

провеждането на индивидуална среща с всяка страна поотделно. Подобни 

индивидуални срещи преминават в условията на пълна конфиденциалност като 

единствената информация, която медиаторът може да разкрива на другия съпруг 

впоследствие е тази, за която изрично е овластен от разкриващата страна. 

Приложението на конфиденциалността и стриктното й съблюдаване е именно онова 

предусловие за създаване на връзка на доверие между страните, което съчетано с 

липсата на пряк или косвен интерес от страна на медиатора относно изхода на спора, 

съдейства за постигането на ефективна процедура, кулминираща в постигането на 

спогодба. Нерядко именно в тези индивидуални срещи се разкриват действителните 

интереси на страните, които поради една или друга причина не са могли да станат явни 

в общата среща. Същевременно, често разкритата допълнително информация води до 

необходимостта за връщане към фазата на установяване на дадени факти или към 

определен предходен етап в опит за намиране на изход от ситуацията. 

 

IV. Провеждане на преговори: 

Следващ самостоятелен етап от процеса на водене на медиация в случаите на 

развод е процедурата по провеждане на преговори на база установените вече интереси 

и разкритите нужди на партньорите. Медиаторът пристъпва към тази част на процеса 

като използва редица процедури по генериране на варианти за решение. Цел на това е 

да се установи максимално широк набор от потенциални решения, които да се 

различават от това, което страните са имали като готови решения, пристъпвайки към 

процеса по медиация. Основната роля на медиационния процес тук е да стимулира 

креативността на страните като обезпечи онази приятелска среда на усещане за 

сигурност и безопасност, в която могат да бъдат обсъдени варианти, които до този 

момент не са били обмисляни от страните. В типичната процедура на брейнсторминг 

(мозъчна атака) медиаторът се стреми да фокусира вниманието на съпрузите поетапно 

към всяка от точките, които предварително са били определени като значими за 

процеса и да стимулира генерирането на максимално широк набор от потенциални 
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решения, до които страните могат да достигнат. Последното се осигурява посредством 

въвеждането на основните правила за провеждане на процеса, а именно: неосъждането 

и въздържането от оценка на дадено предложение, било то положително или 

отрицателно, изпълнимо или не. Основната цел на това е да се постигне максимален 

набор от решения – процес на креативност, който би бил прекъснат в случай, че 

страните се ангажират и инициират по един или друг начин в оценката на дадено 

предложение за решение. Същевременно и бидейки активен участник в процеса в тази 

фаза медиаторът също така предоставя своите предложения, които могат да бъдат 

съвместени с генерираните идеи от страна на съпрузите и да допринесат за 

провеждането на една качествена дискусия за търсенето на вероятно решение по 

поставените въпроси.  

След като медиаторът удостовери, че страните са изчерпали на този етап 

креативните възможности за намиране на решение, инициира процес на оценка – или 

специфичен подетап, характерен за тази фаза, в рамките на който се отхвърлят 

генерираните идеи, които са неприемливи или не отговарят на интересите на двете 

страни и вниманието се фокусира върху оставащите такива. С оставащите след така 

осъществената „елиминация“ решения страните започват внимателна оценка, като 

медиаторът следи за това до каква степен и двамата съпрузи действително разкриват 

истинското си отношение към дадено предложение или проявяват по-скоро известна 

степен на пасивност, която може да бъде отдадена на различни фактори, но които 

винаги имат отношение към крайния резултат на евентуално непостигане на решение. 

Идеите, които страните споделят като приемливи за техния казус, се отделят настрани 

с цел да се обсъдят съвместно с останалите приемливи решения в едно общо 

холистично решение по казуса. За целта е препоръчително в процеса по генериране на 

креативни решения последните да бъдат записвани на отделни листчета, които в тази 

следваща фаза да могат лесно да бъдат разместени и да фокусират вниманието върху 

цялостното решение, отговарящо на законовите изисквания. Тук лесно се открояват 

именно и различните приоритети, които страните са отдали на отделните си интереси 

и на база на които може да бъдат обсъдени евентуалните отстъпки, на които съпрузите 

са готови за постигането на цялостното споразумение. Така описаният процес се 

повтаря до тогава докато страните не постигнат задоволителен резултат относно 
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споразумение по дадената точка на база евентуални отстъпки или преструктуриране 

на решения по други въпроси в полза на различен партньор. Едва вече на основа това 

може да се направи анализ на цялостния баланс, който се постига или не, посредством 

постигнатото от съвместната дейност на страните споразумението и начина, по който 

последното адресира или не интересите на всеки от съпрузите. В тази заключителна 

фаза е добре да се даде време на всяка от страните да асимилира постигнатото и да си 

даде време да го осмисли и прецени доколко приемливо последното е. Това е 

продиктувано от факта, че всяка от страните следва достатъчно дълбочинно и сериозно 

да е възприела идеята за споразумението по начин, по който да оценява последното 

като задоволително с оглед интересите си и като такова – да е съгласна с неговото 

доброволно изпълнение с цел обезпечаване на неговата устойчивост. 

  

V. Заключителна фаза 

Обичайно след преминаване през горепосочените 4 фази страните достигат до 

вариант на споразумение или в алтернатива – постигат задълбочено разбиране за 

окончателната невъзможност за намиране на доброволно решение по поставените от 

тях въпроси. Предвид това, заключителната фаза на процедурата се използва за 

повторение с цел обезпечаване правилното разбиране на всяка от страните на смисъла 

и съдържанието на споразумението, което са постигнали или в алтернатива и при 

липсващо подобно споразумение – за обобщение на основните въпроси, на които е 

паднал фокуса на страните по време на процеса на медиация. В някои случаи в които 

спогодбата не е твърде комплицирана медиаторът може да си позволи да изложи 

последната в съкратен вариант, който да бъде подписан от страните в удостоверение на 

постигнатото помежду им съгласие. Последното не следва да се приравнява на 

окончателната спогодба, която страните следва да изготвят и чието последващо 

одобрение ще се изисква от съда. Напротив, този базисен документ, известен още в 

англоезичния свят като своеобразен меморандум относно точките на постигнато 

съгласие, следва да послужи единствено като основа за последващото формулиране на 

цялостната спогодба, която ще бъде изработена от адвокатите на страните или от 

юрист, нает от последните за целта. Ergo правната сила на подобен меморандум не 
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следва да бъде приравнена на тази на споразумението по чл. 51 от Семейния кодекс. 

Същевременно обаче и ако последният отговоря в достатъчна степен на изискванията 

относно последващото одобрение на съда няма пречка именно този меморандум да 

бъде депозиран и да послужи за основа на уреждане на отношенията между страните 

след брака. Тук следва да се отчете именно и че по същността си гражданският брак не 

се прекратява със споразумението, а като елемент от фактическия му състав се изисква 

потвърждението от страна на съпрузите на непоколебимото си съгласие за развода поне 

на два пъти, последният от които в рамките на откритото съдебно заседание в 

процедурата по развод по взаимно съгласие. Последното ясно показва, че 

споразумението по същността си нито се явява удостоверителен документ относно 

постигнатото съгласие за прекратяване на брака, нито е налице друга процесуална 

предпоставка, изискваща неговото наличие да е в строго определена форма за да бъде 

допуснат развода. Абстрахирайки се от изискването за форма на споразумението за 

уреждане на отношенията между съпрузите, свързани с прекратяването на брака и 

процесуалния ред за прекратяване на брачното отношение по взаимно съгласие и в 

рамките на едно охранително производство, в редица юрисдикции се приема, че 

постигането на споразумение в процедурата по развод и последващото му 

приподписване от адвокат и/или нотариус се приравнява на окончателен съдебен акт, 

имащ същата юридическа и изпълнителна сила, без необходимостта от последващо 

съдебно одобрение. Последното е предложение което води до значително облекчаване 

на претоварената от дела съдебна система като намаля количеството им като за сметка 

на това запазва единствено само тези от тях, за които друго решение не може да бъде 

постигнато.  

 

3.1.5. Разрешаване на потребителски конфликти 

Като разпространена практика сред разгледаните държави се откроява 

диверсифицирането на организациите, които предлагат провеждане на извънсъдебни 

процедури за решаване на потребителски спорове. Германският пример, заслужаващ 

внимание, включва установяването на специализиран център за адресиране на 
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потребителски оплаквания към Асоциацията на кооперативните банки, както и 

Асоциацията на спестовните банки. Италианската Асоциация на потребителите 

работи с редица центрове, опериращи към широк спектър от юридически лица. Някои 

от търговско-промишлените палати също предлагат възможности за разглеждане на 

потребителски спорове от звена към арбитражните съдилища, които поддържат. 

Всичко гореизложено функционира в контекста на разработената и функционираща 

считано от 15.02.2016г. платформа на ЕС за Онлайн решаване на спорове (ОРС) с 

адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Последната предвижда всеки търговец на 

своята интернет страница и в общите условия на договора за продажба (когато е 

приложимо) да предостави информация за органите на алтернативно разрешаване на 

потребителски спорове, в чиито обхват на дейност попада и за поет ангажимент за 

участие в съответния орган. В случай че е налице адресиран директно към търговеца 

спор, който не е решен между страните, търговецът е длъжен да предостави на 

потребителя на хартиен или друг траен носител информация по предходното 

изречение, като посочи дали ще използва съответните органи за алтернативно 

разрешаване на спорове. Търговците, предоставящи стоки или услуги онлайн, са 

длъжни да предоставят на интернет страниците си електронна връзка към 

платформата за ОРС, както и информация за електронния си адрес. Доклад на 

Европейската комисия относно функционирането на платформата за първите две 

години от активната й дейност сочи дава следните данни: 

▪ Трафикът към платформата само за 2018 г. е от над 5 милиона онлайн потребители, 

равняващи се на над 360 000 уникални посещения на сайта на месец; 

▪ Подадени са над 36 000 казуса за 2018 г. само, което се явява 50 % увеличение от 

администрираните за 2017 г. казуси. Последното може да бъде онагледено от 

представената статистика, публикувана на 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2nd_report_on_the_functioning_of_the_odr_platf

orm_3.pdf  

http://ec.europa.eu/consumers/odr/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2nd_report_on_the_functioning_of_the_odr_platform_3.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2nd_report_on_the_functioning_of_the_odr_platform_3.pdf
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Впечатление прави, че най-голям процент от отнесените за разрешаване казуси (13 

%) са от сферата на въздухоплаването, 11 % - продажба на дрехи и обувки и 8 % - относно 

информационни и компютърни технологии. Респективно, държавите, от които идват 

най-голям процент от подадените жалби, сигнализиращи наличието на потребителски 

спор, са Германия и Великобритания, последвани от Франция, Испания и Италия. 

Последното може да бъде обяснено с чисто икономическите нива на развитие на 

посочените държави, предполагащи и по-голям търговски оборот. Допълнителните 

проучвания сочат обаче, че от всички отнесени казуси към онлайн платформата на Е 

81 % биват прекратявани поради изтичане на 30-дневния срок за определяне от 

търговеца и потребителя на орган, който да поеме казуса. 13 % от останалите казуси са 

били приключени поради изричния отказ на търговеца да участва в процедурата, а в 4 

% от случаите – отказът за участие е бил заявен и от двете страни. Статистиката сочи, 

че 2 % от казусите, отнесени към OРС платформата, достигат до съответния орган за 

разрешаване на спора си и за последните се презюмира, че намират решение. Така 

изведената статистика на ниво Европейски съюз ясно индикира все по-навлизащите 

онлайн способи за намиране на решение на потребителски спорове, което се приема и 

че е бъдещето за развитието на подходите в тази сфера и които следва да бъдат 

подкрепени и на национално ниво. 
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3.3. Инструмент за предварителна оценка (скрининг) на конфликта и прояви на 

домашно насилие 

В част от юрисдикциите с развита медиация са приети и редица инструменти за 

предварителна оценка (скрининг) за евентуални прояви на агресия, при 

установяването на които процесът на медиацията се прекратява. Индетифициран като 

работещ подобен пример е практиката, наложена от Областния съд на окръг Кук, щата 

Илинойс, САЩ, обединяващ под своята юрисдикция около 5 376 741 жители и 77 

районни съдилища. Съгласно местното законодателство провеждането на медиация е 

задължително във всички случаи, в които следва да бъдат решени спорове, имащи 

отношение към родителски права, в това число обхващащи и конфликтите, 

възникващи в случаите на развод. В застъпената правна рамка пък и съгласно чл. 13.4 

от приложимото за щата Илинойс процесуално законодателство се предвижда, че 

„преди инициирането на процедурата по медиация, медиаторът следва да извърши 

предварителна оценка за наличието на домашно насилие. Пречка за инициирането на процеса 

се явяват всички случаи, при които е налице домашно насилие (независимо дали спрямо детето 

или съпруга и без значение дали насилието се е осъществявало в миналото или продължава и 

сега) или случаите, в които е налице друга форма на зависимост или душевна болест.“ 

Цитираното правило също така постановява, че „В случай, че медиаторът установи пречка 

за провеждането на процеса, последният може по своя собствена инициатива, да инициира 

мерки на превенция, които да адресират установената пречка в процеса“. На практика обаче, 

работещите към съдебния център медиатори са преминали през специално обучение 

за ранна идентификация на евентуално налично насилие в даден казус, организирано 

на принципа на колелото на силата и контрола (Power and Control Wheel). Последното 

включва различаването на различните нива на домашно насилие, които включват 

физично насилие (в това число и хапане, плюене, ритане, удряне, биене, пошляпване, 

щипане, удряне с предмети и други), сексуално, икономическо насилие, принуда, 

заплаха, изолация, емоционално и вербално оскърбление. Така в хода на развиващия се 

процес медиаторите, работещи към центъра, остават активно свързани със страните и 

в рамките на етапа на споделяне могат да уловят различните нюанси на евентуално 

наличното насилие, на база събраната информация от чутото, видяното, усетеното и 

преживяното в медиацията. Последното е от изключително значение, защото в голяма 
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част от случаите на домашно насилие страните са изградили умело модел на 

скриването му от трети страни, и действително в рамките на първоначалната среща 

или две последното може да остане неуловено и от умелия медиатор. Същевременно 

именно наличието на домашно насилие или разкриването на осъществяването на друг 

престъпен състав са и основанията за изключение на приложението на принципа за 

поверителността, постановен в чл. 7, ал. 3, т. 1 от ЗМед. Последното по същество 

означава, че в случай че в хода на процедурата по медиация бъде установено 

престъпление или акт на домашно насилие, за медиатора спира да важи изключението 

за поверителност на процеса и последният не просто може, но и е задължен да 

информира компетентните за това органи. 

 

В сферата на семейното правосъдие във Великобритания се счита, че редица иновации 

следва да бъдат предприети с цел навлизането на медиацията повсеместно в семейните 

конфликти с цел тяхното устойчиво разрешаване. Доклад от 2014 г.40 сочи, че 

реформата в сферата на АРС относно семейни дела, следва да включи изграждането на 

единни процесуални правила и протоколи за поведение, чието приложение да бъде 

прието от експертите в сферата и съгласно което дa бъде обезпечено активното участие 

на децата в процедурата. Към тях се добавя и засилващото се застъпничество към 

налагане на задължителна първоначална среща между страните-участници в 

конфликта, в рамките на която да се предостави допълнителна информация и 

образование на страните относно процедурата и възможностите, които последната им 

предоставя. Такива тенденции са повсеместни и представляват на глобално ниво 

тенденциите за развитието на медиационния процес, към които Великобритания 

справедливо може да бъде определена че се придържа. Понастоящем в страната е 

налице правна помощ за провеждането на медиационни процедури в сферата на 

семейното правораздаване, като част от който процес се предвижда и провеждането на 

 
40 Engaging both parties in mediation within a changing funding climate Perspectives from Relate’s 
mediation staff Dylan Kneale, Chris Sherwood, Patrick Sholl and Janet Walker (2014) - 
https://www.relate.org.uk/sites/default/files/publication-mediation-report-feb2014.pdf (посетен 
на 28.12.2018 г.) 

https://www.relate.org.uk/sites/default/files/publication-mediation-report-feb2014.pdf
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първоначални срещи с участието на едната или двете спорещи страни. Така за периода 

от 2007/8 до 2011/12 се наблюдава увеличаване с 16 % процента на участващите в 

процедура по медиация страни, а броят на проведените първоначални въвеждащи 

срещи се покачва с 38 %. Същевременно статистиката на Министерството на 

правосъдието на Великобритания сочи, че 2/3 от проведените медиационни 

процедури завършват със споразумение – статистика, която само по себе обосновава 

увеличаването на усилията и механизмите, посредством които медиацията може да 

бъде наложена като алтернатива на скъпоструващите и дълги съдебни процеси. В 

резултат на последното през 2011 г. е сформирана Комисия по алтернативното 

решаване на спорове, която да разработи цялостна стратегия, съгласно която да бъде 

насърчено препращането и ползването на креативни, гъвкави и конструктивни 

подходи за намиране на решение на спорове. Заслужава да бъде отбелязано че като част 

от тази стратегия и година след приемането й департаментът по труд и пенсии 

разработва програмата Социално Правосъдие: Трансформиране на животи (Social Justice: 

Transforming lives), където подробно е разработена стратегия, предвиждаща инвестиция 

от около 10 милиона паунда в това да бъде финансирано провеждането на над 10 000 

медиации в сферата на семейното правосъдие. Паралелно с това в страната се залага 

значително на правната помощ като средство за финансиране на медиационните 

производства. Всичко това свидетелства за засиления и ясно откроен стремеж на 

страната да въведе медиацията като водещ способ за разрешаване на спорове. В сферата 

на семейното правосъдие последното е особено ясно изразено и в приетия от 2013 г. 

закон за децата и семействата, съгласно който се засилва влиянието на медиацията, 

включително и посредством провеждането на предварителни информационни срещи, 

предхождащи процеса. Паралелно с това, магистрати, адвокати и представители, 

работещи в системата на съда, са отговорни да: 

- бъдат запознати с услугата и процедурата по искане/рефериране към 

медиация; 

- се съобразяват с обстоятелствата, при които медиацията е съответно подходяща 

или неподходяща опция; 

- предлагат услугата на двойки в случаите, в които е приложимо; 
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- обясняват разбираемо и в детайли процедурата на страните преди започване на 

сесията. 

За да се постигнат тези цели, е необходимо да се поддържа у магистратите високо 

ниво на познание и информираност по отношение на теорията и практиката, на 

които се основава медиацията; да се подсигури, че те са запознати със служителите, 

включени в работата по медиационните процедури, както и да подкрепят 

медиацията като алтернатива на съдебния процес. От своя страна, свързаните с 

медиационните услуги социалните работници също подкрепят юристите да 

препоръчват медиационни услуги на клиентите си като налична възможност. В 

резултат на това са изградени множество устойчиви взаимоотношения между 

социални работници и адвокати, като много от последните понастоящем 

възприемат медиацията като по-благоприятна процедура за своите клиенти. 

3.3. Обучения за родители предхождащи процеса по семейна медиация 

Като добър пример с висока успеваемост на казусите, препратени към семейна 

медиация, може да бъде взета разработената система в щата Илинойс, САЩ. В 

същността си нейният успех се дължи на следните предпоставки: 

- към задължителна процедура по медиация се насочват всички съдебни дела, 

които по един или друг начин имат за предмет спор относно начина на 

упражняване на родителски права; 

- въпросите, които се разглеждат в процедурата по медиация, се концентрират 

единствено върху родителските права и тяхното упражняване като страните са 

свободни, но не са задължени да обсъждат каквито и да било други въпроси по 

които са в конфликт; 

- като задължителна стъпка, предхождаща самата първа среща с медиатора, 

родителите преминават през кратко обучение, цел на което е поставянето на 

детето в центъра на вниманието. Като част от обучението страните получават 

материали, които способстват по-пълното разбиране на ситуацията, през която 

преминава детето им, запознават се с различни комуникационни модели на 

упражняване на родителски права, техники за изграждане на по-ефективен 
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модел на родителство. Сред материалите и с цел по-голямо въздействие са 

подготвени и различни видеа, показващи афекта върху едно състезателно и 

изпълнено с неприязън производство върху детската психика, както и какво в 

действително тяхното дете иска родителите му да знаят; 

- преминаването на всеки от родителите през подобно кратко обучение ведно с 

други родители – страни по останалите съдебни дела в даден съд, е предпоставка 

за провеждане на първата медиационна среща. Именно последното служи за 

полагането на солидна основа за готовност за открит диалог в присъствието на 

медиатор и връщане на фокуса към действителния интерес на детето; 

- същевременно, процедурата по медиация позволява да бъде осъществен един 

предварителен скрининг за евентуално насилие или други форми на 

зависимост, които имат отношение към опазването на интереса на детето 

съгласно редицата международни актове, подписани от страната ни в тази 

насока; 

- като част от процедурата по медиация бива провеждано интервю и с детето, 

което по същество съставлява самостоятелна и индивидуална среща на 

последното с медиатора по казуса, спрямо което се прилагат всички принципи 

на процедурата – а именно поверителност и конфиденциалност на процеса. 

Последното в своята цялост съдейства за налагането на модел, при който повече от 

80% от споровете относно родителските права биват решавани именно посредством 

така проведената медиация, а оставащите конфликти между страните (в случай че не 

могат да бъдат решени) продължават за намиране на решаване посредством съдебно 

производство.  

 

3.4. Имплементация на доказали се теории на възстановителното правосъдие  

Въпреки широко разпространеното разбиране, че алтернативни на съдебния процес 

методи не биха били ефективно приложими към наказателноправни конфликти, 

възстановителното правосъдие се е установило като изключение от подобно „правило“. 



                                                               
 

 

ДОКЛАД И АНАЛИЗ – СТРАНИЦА 155 
 

Този документ е изготвен по Проект BG05SFOP001-3.003-0079-С01 „Правен балансьор – онлайн достъп до 
правосъдие“, финансиран от Европейския съюз и Оперативна програма „Добро управление“ 

Теорията на възстановителното правосъдие се основава на идеята, че дадено 

престъпление обикновено бива извършвано вследствие на възникнал спор между 

замесените страни, като не са били взети навременни мерки за неговото разрешаване. 

В рамките на традиционното правосъдие се възприема, че в случаи на нападение, 

кражба, или нанасяне на вреда, възникнали между лица, които се познават, или които 

имат продължителни взаимоотношения, само едната страна може да бъде определена 

като „виновна“. Така, обаче, се пропускат множество съпътстващи фактори като 

например фактът, че нападателят по този начин реагира на продължително 

неразбирателство41. Традиционните действия, чрез които се установява 

дефинитивното разделяне на „виновен“ и „невинен“, официално не взема предвид 

културни и полови специфики, които биха могли да бъдат от съществено значение за 

разбирането и разрешаването на конфликта. Като основна причина за това се 

възприема презумпцията, че всяко подобно споменаване на такъв вид особености и 

вземането им предвид ще бъде счетено за проява на дискриминация спрямо други 

лица, извършили същото или сходно деяние. Респективно, като едно от препятствията 

пред прилагането на възстановителен подход в рамките на съвременно устроената 

наказателноправна рамка, е разглеждането на престъплението като отделно 

самостоятелно действие, чието извършване води до наказание, наложено от държавата. 

Накратко, дори извършителят и потърпевшият от деянието му да имат 

взаимоотношения, чието подлагане на трансформиращи и фасилитиращи техники за 

„заздравяване“ би им помогнало значително, на наказателните съдилища е дадена 

ограничена роля. Най-общо, те трябва да дадат отговор на въпросите виновен ли е 

обвиняемият за съответното деяние; способен ли е да осмисля постъпките си и може ли 

да бъде наказан; ако да, то с каква продължителност да бъде лишаването от свобода и 

при какъв режим да бъде наложено? 

В тази връзка е важно да се обърне специално внимание на теориите на норвежкия 

криминолог Нилс Кристи, който формулира последния от гореописаните въпроси като 

 
41 Rick Sarre, Restorative Justice: Translating the Theory into Practice, 1 U Notre Dame Austl. Law Rev. 
11 (1999) 
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„... какво е подходящото количество болка, което извършителят следва да понесе?42“ 

Така той илюстира още един от основните недостатъци на традиционната спрямо 

възстановителната парадигма, а именно причиняването на определено количество 

страдание под претекст, че по този начин деянието се компенсира с намесата на 

държавата. В друг свой труд от ключово значение за разбирането на възстановителното 

правосъдие като концепция („Конфликтите като собственост“)43, Кристи посочва 

изместването на вниманието към извършителя и практическото лишаване на страните 

от „правата им като собственици“ на съответния конфликт.  

Прилагането на подобни концепции на практика би означавало въвеждане на 

механизми за комуникацията между страните по начин, позволяващ ясно осъзнаване, 

че всички замесени лица са част от едно и също общество, в което гарантираните 

свободи са неразривно свързани със съответните отговорности. Такъв подход ясно 

контрастира с традиционния, описан в гореописания труд като отделна „субкултура с 

(...) високо ниво на съгласие относно (...) това каква информация може да се сметне за 

относима към всеки казус“44. Съпоставянето на фактите по даден случай с вече 

установена практика и търсенето на „сходни обстоятелства“ съдейства за 

утвърждаването на гореописаните ограничения в ролята на съдебната институция. 

Според Нилс Кристи, при така развилата се ситуация в световен мащаб жертвата губи 

два пъти – веднъж от правонарушителя и втори път по начин, който често е дори по-

осакатяващ – защото й е отказано правото на пълноценно участие. (...) Тази загуба е 

преди всичко загуба на възможности за изясняване на „нормите за поведение“ в 

обществото. Именно тук медиационните техники за трансформиране на даден 

конфликт, фасилитиране на общуването между жертва и извършител в сигурна среда 

и насочването на комуникацията помежду им към това какво може да бъде направено, 

за да се компенсира стореното, изпъкват като възможност. Такава парадигма 

действително води със себе си удължаване на процедурите и евентуално разходите, 

 
42 Nils Christie, Restoration after Atrocities, от Contributions from the 7th Annual International Forum 
2013 within the German Congress on Crime Prevention, Forum Verlag Godesberg GmbH 2014 
43 Nils Christie, Conflicts as Property (1977) 
44 Ibid 
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свързани с тях, но би спомогнала за достигането до отговора на въпроса каква е 

действителната причина за конфликта и как може извършителят да поправи 

стореното. Провеждането на охранявани срещи и дискусии с жертвата биха изместили 

фокуса от въпроса за продължителността на наказанието към това да се изгради 

пълноценна представа защо то е наложително, както и до евентуалното провокиране 

на чувство за срам и вътрешно желание за получаване на прошка.  

Съществуват голям брой доказателства, че изолирането на извършителя в 

затвор, където средата обикновено е агресивна, има по-скоро обратен на описания в 

предходното изречение ефект. В материал, публикуван на страницата на Проекта 

Маршал, се дава конкретен пример за това как омразата на осъдения към жертвата и 

всички, свързани с нея лица, в затвора единствено може да се увеличи: „Оказа се, че това 

е снимка на жертвата на убиеца, направена непосредствено след деянието, която 

прокурорът е използвал като доказателство в съдебната зала. Ето го убиецът сега тук, в 

закусвалнята, хвалещ се със своето деяние, закачил снимката на гърдите си като медал 

за храброст. Видно беше как околните моментално го приеха за идол“45.  

Респективно, когато се правят стъпки към практическо имплементиране на теории за 

възстановително правосъдие, трябва да се вземе предвид и фактът, че „успехът на 

правораздавателна система, базирана на възстановителната парадигма, не се измерва 

от постигнатия краен резултат, който е важен в контекста на традиционното 

правосъдие, а от:  

• степента, в която участниците са усетили своето влияние върху процеса; 

• усещането на участниците, че към тях се подхожда справедливо; 

• постигането на разбиране в общуването между участниците; 

 
45 Aaron Ernst, осъден на 6 до 10 години затвор в Поправителна Институция – Минесота; 
https://www.themarshallproject.org/2018/08/23/the-awful-thing-i-saw-in-prison-that-stunned-me-
into-silence 
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• осъзнаването, че са получили достъп до механизъм, чрез който съвместно да 

вземат решения и да преодолеят различията си; 

• проговарянето на всички ключови проблеми в хода на проведената 

комуникация.“46 

Възстановителното правосъдие не трябва да се възприема като панацея за всички 

описани проблеми на традиционната наказателно-правна система, но със сигурност 

прилагането му в определени сфери би могло да доведе до намаляване случаите на 

рецидивизъм сред извършителите на престъпления. Сериозната разлика спрямо вече 

установения алгоритъм на правораздаване налага необходимост от сериозна воля за 

промяна и целенасочени усилия, за да бъде постигната изначалната цел на всеки 

механизъм за разрешаване на спорове, а именно – справедливост за участващите 

страни. В обобщение и вместо заключение може да се приеме, че посредством 

възстановителното правосъдие се работи за повишаване на социалното благо и 

хармонията в един социален контекст, чиято основна цел е „creative restitution” – или 

пълно възстановяване чрез подобрение на първоначалната ситуация, предхождаща 

престъпния акт.  

  

 
46 JP Lederach, R Kraybill, “The Paradox of Popular Justice: A Practitioner’s View” (1999). 
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IV. Списък с препоръки и предложения за 

имплементация на установени добри практики в 

българската съдебна система 

 

4. Списък с препоръки и предложения 

4.1. Конкретни стъпки 

Ярко откроилата се необходимост от подробно разписване на начини за 

разпространение и разширяване на приложението на обсъдените средства за АРС в 

рамките на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната 

система обуславят основната препоръка, съдържана в настоящата част. На база 

проучения чуждестранен опит и надграждайки конкретно разписаните мерки в 

Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на 

реформата в съдебната система се представят следните предложения: 

4.1.1.  въвеждане на специализирани методологии за скрийнинг на дела, към които 

процедура по медиация би била успешно приложена, ведно с обособяването на 

единен инструмент, уреждащ практическото съдебно препращане на дела към 

медиация или друг подходящ способ за АРС от страна на съдебни институции; 

4.1.2. разширяване съдържанието на текста към призовките, отправяни към страните, 

чрез които понастоящем се извършва формалното уведомление за налична 

възможност за изпробване на медиация. В тази връзка би спомогнала и практиката 

за насочване на страните към провеждане на предварителна среща, на която: 
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- да бъде направена ранна оценка на най-вероятния изход от съдебно 

производство по съответния казус и неговата приблизителна продължителност; 

- да бъде направена кратко разяснение относно възможността за прилагане на 

способ за АРС и в случай, че страните се съгласят, тази предварителна среща да 

продължи със структурата  на първоначална медиационна сесия; 

4.1.3. въвеждане на задължение за адвокатите да информират клиентите си устно и 

писмено относно възможностите за разрешаване на спора посредством медиация 

преди отнасянето на спора към съд. Последното се предлага да бъде съвместено 

със задължителното прилагане към всички искови молби на доказателство за 

спазване на последното като условие за процесуална допустимост на 

производството; 

4.1.4. подсигуряване на кадровата обезпеченост на медиационните центрове към по-

големите съдилищата, което би могло да бъде постигнато чрез изготвяне на 

отделно перо в бюджета на съдебната власт, относимо към действащите 

медиационни центрове; 

4.1.5. разкриването на общностните центрове към общините, разглеждащи спорове на 

местните общности, кореспондиращите междусъседски спорове и спорове 

отнсоно етажната собственост. Паралелно с това е препоръчително да се обсъди 

възможността за въвеждането на процесуална задължителност на преминаването 

на подобен тип дела през предлаганата в центровете процедура по медиация като 

условие за тяхната процесуална допустимост;  

4.1.6. приемането на унифицирани анкетни листове за обратна връзка от участниците 

в процедурите по медиация, провеждани от медиационни центрове към 

съдилища. По този начин ще бъде оптимизирана както отчетността на 

служителите, така и възможността за бързо сравнение и анализ на данни, което е 

от изключителна важност за дългосрочното развитие и подобряване на всяка 

иновативна система; 
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4.1.7. въвеждане на изменения в Гражданско-процесуалния кодекс, предвиждащи 

специален процесуален ред за одобряване на спогодбите, постигани в процедури 

по медиация в рамките на едно изцяло охранително производство. Обосновка на 

последното може да бъде намерена във факта, че понастоящем е налице 

разнопосочна практика на съдилищата относно начина на прилагане на чл. 18 от 

Закона за медиацията, а подобрен изцяло процесуален въпрос следва да бъде 

уреден в един процесуален закон, а не материален такъв, какъвто по същество се 

явява Закона за медиацията; 

4.1.8. въвеждане на задължение за преминаване през задължителна кратка 

информационна среща по наказателни дела от частен характер, в рамките на 

която страните да бъдат информирани относно медиацията и възможностите 

спорът да бъде решен по този начин; 

4.1.9. въвеждането на стандарти и критерии за оценка и последваща акредитация на 

вписаните медиатори в Единния регистър на медиаторите, воден към 

Министерство на правосъдието, и предвиждането на специфична процедура за 

признаване на получена чуждестранна акредитация и право за практикуване 

дейността „медиатор“ в страната.  

4.2. Предложения за имплементация на чуждестранни успешни модели за 

извънсъдебно решаване на спорове съобразно националните особености 

В тази част са посочени редица предложения, чието приложение в редица юрисдикции 

успешно се практикува, и чиято имплементация в контекста на националната 

действителност би могло да доведе до засилване ролята на алтерантивните способи за 

намиране на решение.  

4.2.1. Препоръки в сфера семейно правосъдие 

4.2.1.1. Информационни сесии за родители, преминаващи през развод или 

родителски спор, относно ефекта на конфликта върху детето и начините 

за негово решение – необходимостта от подобряване информираността на 
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родителите за ефекта на конфликта им върху децата се дължи на факта, че 

при преуреждане на партньорските отношения родителите често 

приоритетно остават на ниво собствените си емоции до степен да забравят 

или припознаят тези на своите деца. Последното се съпровожда и от 

недостатъчната или изцяло липсваща оценка на индивидуалните нужди или 

самостоятелни интереси на децата. Създавайки информационни сесии за 

родители и поставяйки като задължително тяхното посещение преди 

провеждането на първото по делото заседание на практика съдейства за 

подготовката на родителите за евентуалното постигане на едно 

споразумение, което максимално да е съобразено с интереса на децата им. 

Същевременно участието в информационните сесии би подпомогнало и 

евентуалната готовност на родителите да участват в процедура по медиация, 

в рамките на която задълбочено да бъде анализиран потенциала за постигане 

на споразумение. Пример за подобни информационни сесии и тяхното 

съдържание е следното: 

i. Създаването на едно възприятие за развода като процес, през който 

страните могат да преминат по максимално „здравословен“ начин, 

оптимизирайки травмата, която може да им бъде нанесена или 

травматичното въздействие, което последното може да има върху 

споделеното им дете; 

ii. Изграждането на работещи нови модели за общуване и способи за 

вземане на решения за отглеждането на общото им дете при взаимно 

уважаване и отчитане на ролята и значимостта и на двамата родители; 

iii. Задълбочаване разбирането на детското възприятие относно семейните 

промени, които настъпват с раздялата между родителите и отражението, 

което това има върху детското развитие; 
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iv. Подобряване на комуникационния капацитет, способите за справяне с 

конфликти, управление на гневни реакции и възможност за решаване на 

спорове; 

v. Предоставянето на добри модели от практиката за поддържането на 

работещи отношения между родителите и изграждането на 

конструктивни модели за споделена грижа по отношение на съвместното 

дете; 

4.2.1.2. Ангажиране на допълнителен консултант/терапевт по семейни 

отношения, в изграждането на устойчиви планове за упражняване на 

родителски права – отправеното предложение включва ангажирането на 

експерт с дължимата психологична експертиза, който да спомогне на 

родителите в изграждането на устойчив план за начина на паралелно 

упражняване на родителските им права или добилото популярност 

упражняване на споделено родителство. Изложената препоръка би 

спомогнала обезпечаването на едно трето на спора лице, носещо 

задълбочено познание, да подпомогне обезпечаването на най-добрия 

интерес на детето, който често е недостатъчно обследван или защитен, 

предвид, че последното не е нито страна в процеса, нито страна по 

спогодбата, а е единствено негов субект; 

4.2.1.3. Подобряване експертизата на медиаторите, работещи семейни 

конфликти, в това число и създаването на единен регистър на семейните 

медиатори – предложението включва въвеждането на задължително 

надграждащо обучение за семейни медиатори и последващото им вписване 

в единен регистър на семейните медиатори, от който да бъдат избирани и 

допускани практикуващите такива, поемащи семейни спорове; 

4.2.1.4. Създаване на семейни съдилища, в които да има въведена единна система 

за проследяване на делата, заведени за една семейна единица, и които 

задължително да препращат към процедура по медиация – създаването на 
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специализирани семейни съдилища, които да се занимават единствено със 

спорове по реда на СК и касаещи деца, би спомогнало за подобряване както 

качеството на правораздаване в сферата, така и на бързината на 

производството. Паралелно с това би се способствало за изграждането на 

централизирана система, която да позволява проследимост на всички 

конфликти, които дадено семейство отнася към съдебното им 

администриране, в това число и конфликтите, възникващи по реда на ЗЗДН. 

4.2.2. Препоръки в сфера търговски спорове – клаузи за многостепенно 

разрешаване на спорове 

Основната препоръка, която се отправя в сферата на търговските спорове, е залагането 

на клаузи за многостепенно разрешаване на спорове, предвиждащи задължителното им 

отнасяне към тяхното предварително медиационно разглеждане. Цел на последното би 

било на практика засилването на процедурата по медиация като първи способ, към 

който страните се обръщат в случай на конфликт и отнасянето му към съдебно или 

арбитражното му разрешаване единствено в случай, че последният не може да бъде 

разрешен посредством това. 

4.2.3. Потребителски спорове 

Европейската онлайн платформа разрешаване на спорове,47 функционираща от 2016 г., 

спомогна значително за разпространението на информация сред потребители на 

територията на ЕС. В тази връзка контекстът, в който следва да бъдат поставени 

изложените по-долу препоръки, се базира на факта, че преобладаващата част от 

помирителните процедури в България се извършват от съответните Секторни комисии 

към Комисията за защита на потребителите, като по този начин се гарантират единни 

стандарти за провеждането на съответните процедури. Съпоставката с посочените в 

началото на Доклада държави откроява като основна разлика броят и характерът на 

организациите, към които потребителите могат да се обърнат в случай на възникнал 

конфликт, включени в онлайн списъка на платформата. В конкретния случай се налага 

 
47 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 
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да бъде отправена препоръка към браншовите организации и бизнес асоциациите, 

действащи в България, относно насърчаването на своите членове към ползването на 

способите на медиацията за решаване на възникващите потребителски спорове. Това 

предложение следва да бъде разгледано и от потребителските асоциации в България и 

по-конкретно – Българска национална асоциация Активни Потребители, които 

понастоящем предлагат като услуга съдействие с процедурите, ръководени от 

Секторните и Общата комисии, но нямат развит собствен помирителен панел. При 

включването на предложението са взети предвид единствено факторите,чрез които се 

осигурява присъствие на повече участници и децентрализация на дадена сфера, за 

което добавянето на помирително звено към потребителска или браншова асоциация 

би допринесло съгласно горепосочените чуждестранни примери. 

Важно е да се отбележи, че количествените съотношения между броя на 

активните потребители и този на организациите, предлагащи услуги по разрешаване 

на потребителски конфликти между разглежданите държави, не са взети предвид при 

разписването на настоящата подточка.  

4.2.4. Примерен браншови модел за многостепенно разрешаване на спорове 

Като успешен модел, чиято имплементация на национално ниво се предлага, е 

приемането на браншови рамкови договори с клаузи за алтернативно разрешаване на 

спорове. Пример, който може да бъде ползван за основа за изграждането на това е 

установеният механизъм от браншовата Международна организация на инженерите 

консултанти (FIDIC). Техните усилия за изграждането на ясни условия, по които да 

бъдат извършвани различни видове строителни и инженерингови дейности, намират 

изражение в няколко документа с международна значимост, а именно48:  

- „Червена книга“ – Договорни условия за строителство и инженерингови работи, 

проектирани от Възложителя; 

 
48 Любка Василева-Карапанова, презентация „Специфични схеми за алтернативно разрешаване 
на спорове“, представена през юни 2017 г.  
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- „Жълта книга“ – Договорни условия за инсталации и проектиране, отнасяяща 

се до строителството на електро- и ОВиК инсталации и за строителни и 

инженерингови работи, проектирани от изпълнителя; 

- „Сребърна книга“ – Договорни условия за проектиране, доставка на 

необходимите материали и строителство „до ключ“; 

- „Зелена книга“ – Съкратена форма на договор; 

- „Златна книга“ – Договорни условия за проектиране, строителство и 

експлоатация на обекти 

Основните стъпки при решаването на спорове по условията на стандартните договори, 

в сила от 1999 г. са разглеждане на спора от Инженера; предаването му на Dispute 

Avoidance/Adjudication Board (DAB) и финалното му разрешаване чрез процедура по 

арбитраж.  

Процедурата за разглеждане на спора от Инженера се задейства с подаването на 

съответното искане в 28-дневен срок от узнаване на обстоятелството, на което се 

основава претенцията. В срок от 84 дни от узнаване на обстоятелството се подава 

подробен и мотивиран иск до Инженера, след което казусът се разглежда по същество. 

Решението на инженера по него се издава в срок от 42 дни от получаване на иска. Такова 

решение от Инженера не е обвързващо за страните по спора. 

Основното правило за разглеждане на спорове от Новия Борд за 

Предотвратяване/Разрешаване на Конфликти (DAAB), съгласно „Златните принципи 

на FIDIC“ е, че „всички формални спорове трябва да бъдат насочени към Борда за 

издаване на временно обвързващо решение като предварително условие за насочване 

на казуса към арбитражна процедура“. Налага се практиката за организиране на 

съответния Борд още при първоначалното сключване на договора, както и ефективното 

разделяне на искове, отправени от една от страните във връзка с нейно конкретно право 

по даден договор, и изразени двустранно спорове49. Упражняването на такова 

разделение между Искове и Спорове показва, че съществува реална практика за 

 
49 Dispute Resoltion under FIDIC 2017, https://www.shlegal.com/insights/dispute-resolution-under-
fidic-2017 

https://www.shlegal.com/insights/dispute-resolution-under-fidic-2017
https://www.shlegal.com/insights/dispute-resolution-under-fidic-2017
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постигането на споразумение с помощта на трето лице, но без достигане на фаза 

„разгърнат спор“ между страните, който потенциално би имал по-силно изразен 

негативен ефект върху тях. Обновените изисквания за сигнализиране на искове целят 

да промотират ранно осъзнаване на ситуацията, в която се намират замесените страни, 

и ги подкрепят да изяснят гледните си точки относно съответните обстоятелства и 

събития, довели до нея.  

Гореописаният пример илюстрира в пълна степен ползите от въвеждането на 

единни стандарти за справяне с конфликти в дадена икономическа сфера, които се 

препоръчва да бъдат имплементирани и да заработят в страната.  
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V. Съпоставка между ефективно работещи методи за 

извънсъдебно решаване на спорове и 

симптоматичните проблеми на съдебната система 

Както бе установено в Доклада и изложения анализ по Дейност 1 на Проекта 

понастоящем е налице нисък процент на съдебни производства, приключващи със 

спогодба. Наблюдаваният нисък процент на спогодби, постигнати в хода на 

гражданското производство или като част от процедура за одобряването им, на 

практика „затлачва“ съдебната система, водейки до нейната неефективност. С оглед на 

това са изложените предложения за в т. 4.1. по-горе, всяко едно от които цели 1) да 

подобри осведомеността на страните за ползите от медиацията; 2) да направи 

задължително преминаването през първоначална информационна среща по медиация 

на част от споровете; 3) да подобри качеството на медиацията с което и косвено да 

рефлектира на повишаване на броя спогодби. Всяко едно от тях се явява 

кореспондиращото предложение за подобряване на така изложените симптоматични 

проблеми на съдебната система, което ясно изкристализира при съпоставка с 

ефективно работещите методи за извънсъдебно решаване на спорове. 

Паралелно с това проблем на наказателното правораздаване се явяват 

многобройните престъпни прояви с ниска степен на обществена опасност. При тях 

доста често се наблюдава недостатъчно работеща система на превенция, която съчетана 

с факта, че се увеличава броя на малолетните извършители, на практика 

маргинализира големи общностни групи. В наказателното производство процедурата 

по медиация би могла да бъде приложена като помирение в делата от частен характер 

/клевета, обида, лека телесна повреда и т.н./. Редом с това съпоставено с добрите 

чуждестранни решения по тази проблематика се явява водещо разрешението на 

възстановителното правосъдие, което на този етап е недостатъчно ползвано в страната. 

Към настоящият момент наказателният съд няма задължението да реферира страните 

към медиация или друг способ за алтернативно решаване на спора по такива дела, 

откъдето идва и неприложимостта на тези способи. Съгласно стратегическа цел 4, 
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специфична цел 1 от Актуализираната стратегия за развитие на реформата в съдебната 

система, т. 4.19 се предвижда прилагане на алтернативни способи за решаване на 

наказателни дела, включително чрез форми на възстановително правосъдие. Тези 

стъпки все още не са направени, като възможността за прилагането им би довело до 

значително разтоварване на съдилищата за разглеждане на наказателни дела от частен 

характер и/или от общ такъв за определени състави на престъпления (като например 

кражба с нисък размер на отнетата вещ, квалифицираните състави на лека телесна 

повреда и др.) от една страна и от друга би улеснило достъпа на гражданите и 

ощетените юридически лица до правосъдие. Следва да отбележим, че трябва да бъдат 

изработени гаранции относно юридическата обвързаност на страните, които биха се 

възползвали от една такава процедура.  

Въпреки всичко изброено до момента липсват съществени стъпки за 

разтоварване на съдебната система от спорове, които не се отличават с правна и 

фактическа сложност, и които биха могли да бъдат разглеждани от други организации 

или лица. Бе идентифицирано, че такива стъпки не се предвиждат нито в 

Актуализираната стратегия за развитието на реформата в съдебната система, нито в 

нейният предшественик. Също така е неясно до каква степен тези способи биха били 

приложими в условията на т.нар. „електронно“ правосъдие. Доколкото тази материя не 

се засяга нито в стратегическите, нито в нормативните документи е налице празнота в 

регулацията, която следва да бъде запълнена de lege ferenda. По-широкото 

разпространение на тези способи е повлияно от подценяването на правните последици 

от разрешаването на спорове чрез тях. Способите за решаване на тези проблеми са 

посредством поетапното въвеждане на различни степени на задължителност на 

провеждането на процедура по медиация като процесуална предпоставка за 

инициирането на съдебни производства. С оглед на това идентифицираните 

проблеми, обект на изследване в Доклада по Дейност 1, могат да бъдат преодоляни при 

въвеждането на адресиращите ги добри чуждестранни разрешения в тази насока: 

-  въвеждането на задължителна първа информационна сесия относно 

процедурата по медиация по семейни, делбени и дела с нисък матераиален 

интерес, като например регресните претенции между застрахователи до 
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определен размер, обезщетения за некачествено изпълнение, СМР и т.н. Тази 

необходимост е налице, доколкото към настоящият момент тези дела се решават 

по общия ред с всички правни последици от това (в т.ч. дългите срокове за 

размяна на книжа, изготвяне на експертизи, ангажирането на свидетели и т.н.), 

а реализираните разходи и разноски по решаването често надхвърлят в пъти 

главницата и лихвите (ако говорим за парични престации) или извършването на 

необходимите действия (при неоценимите искове каквито са семейните спорове 

с изключение на делата за издръжка). Въвеждането на задължителна медиация 

би ползвало както страните, които защитават собствения си интерес в 

производството, така и съдът, който ще може, в случай, че медиацията се 

провали, да изведе по-точно спорните обстоятелства, и да направи адекватна 

преценка досежно поведението на страните, която има отношение както към 

отговорността за разноски, така и по съществото на спора.  

- Въвеждането на задължение за информиране на клиента от адвоката за 

възможностите за медиация и способите за АРС би довело до значително 

намаляване на времето и разходите на клиента от една страна и бързо решаване 

на спора и възстановяване на засегнатите от него права от друга страна. Подобно 

задължение може да бъде въведено и за държавните институции, които могат да 

предоставят на гражданите и юридическите лица допълнителна информация 

относно тези способи в отношенията по между им.  

- повишаване контрола върху качеството на извършваните от медиаторите 

процедури и в този смисъл е важно въвеждането на единен стандарт за качество 

на тази услуга. Стандартът за качество може да бъде направен под формата на 

подзаконов нормативен акт – инструкция на министъра на правосъдието, който 

може да укаже кои са добрите практики при осъществяването на медиационни 

производства, и по какъв начин стандартизирано следва да бъдат провеждани 

те. Въвеждането на такъв стандарт ще доведе до предвидимост и прозрачност на 

процедурите, което би довело до по-голямата йм приложимост на практика. 

Едновременно с това би следвало да бъде въведено и задължение за 

надграждащо обучение на медиаторите, под формата на курсуве за разрешаване 

на конфликти, добри практики при провеждане на медиация и т.н. Тези 
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обучения ще се отразят благоприятно върху качеството на медиационното 

производство, и на способите за АРС и ще доведат до още по-голяма бързина в 

решаването на споровете.  

 

Не на последно по значимост място следва да посочим, че е налице необходимост от 

въвеждането на обучение по медиация и разрешаване на конфликти, като част от 

обучението по специалността „Право“ в юридическите факултети. Конфликтът е 

началото на всеки спор, а възможностите за разрешаването на конфликти без намесата 

на държавата чрез съда би следвало да са в основата на всяка успешна юридическа 

практика. В този смисъл е налице и необходимостта от задължително обучение по 

посочените въпроси, което ще предостави на младите юристи по-голям 

инструментариум за решаване на спор в началните фази на зараждането му.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящият Доклад и Анализ по проект „Правен балансьор – онлайн достъп до 

правосъдие“ № BG05SFOP001-3.003-0079-C01, финансиран по Оперативна програма 

„Добро управление“, цели да изгради цялостен обзор на практическите добри 

чуждестранни разрешения за алтернативно решаване на спорове и да предложи 

конкретни разрешения, които да бъдат имплементирани като част от Актуализираната 

стратегия за продължаване на съдебна реформа. На тази основа са изложени конкретни 

предложения, целящи да обезпечат в дългосрочен план имплементирането на 

алтернативните способи за решаване на спорове като преимуществен подход и първа 

стъпка преди отнасянето на даден конфликт към неговото съдебно решаване. 

Дългосрочната цел на така разработеното е стимулирането на извънсъдебното 

решаване на спорове и съдействието в имплементирането на иновативни подходи за 

тяхното решаване. Всичко това ще има за свой косвен ефект засиления гражданския 

контрол върху съдебната власт, което на практика означава овластяване на 

участниците и създаване на работещи извънсъдебни механизми, позволяващи 

достигането на делата до съд едва след съществени опити за тяхното решаване извън 

съдебна зала. 

 

 

Настоящият доклад и анализ се изготви от Юлия Раданова (адвокат и медиатор), 

Симона Велева (доктор по конституционно право), Никола Атанасов (юрист, 

специализирал в сферата на международния инвестиционен арбитраж), Елена 

Манолова и Георги Раданов. 
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Обща уредба: Закон за 

медиацията

Съдебни спогодби: 

Детайлното разписване в стратегията за съдебната 

реформа на начините за разпространение и засилено 

приложение на средствата на АРС (медиация и 

арбитраж) 

Специализирана законова уредба: Семеен кодекс

Одобрени спогодби по чл. 18 ЗМ: 

Стратегическа цел 3, специфична цел 3.2.1:  

предвижда приемането на механизъм за 

измерване тежестта на отделните видове дела →

В случай на акурантна база данни за статистически тежките и 

продължителни дела прилагането на АРС може да бъде засилено 

посредством изначалното и периодично препращане на страните към 

медиация

Липса на инструмент за съдебно препращане на делата 

към медиация или други способи за АРС

Липса на методология за скрининг на дела, по които може да бъде 

успешно приложена медиация, респективно подлежащи на съдебно 

препращане.

Специализирана законова уредба: ГПК

Медиационни производства:

Стратегическа цел 3, специфична цел 3.2.4:  

предвижда приемането на пакет от мерки за 

намаляването натовареността на магистратите 

включително  и посредством въвеждане на АРС  →
Един от възможните способи за намаляване натовареността е ранното 

пренасочване към АРС на делата, преди по тях да е образувано 

производство.

Съдебните производства биват инициирани без по тях 

предварително да е осъществена ранна оценка на най-

вероятния изход от дадено дело и да са ангажирани 

потенциалните АРС способи

Липса на достатъчна осведоменост за ползите спецификите на АРС у 

страните, респективно - липсата на практическа полза от формалното 

уведомление от страна на съда относно възможността за решаване на 

конфликта посредством медиация.

Специализирана законова уредба: АПК

Брой искови производства: Стратегическа цел 3, специфична цел 3.3.1:  

въвеждане на програмно бюджетиране по 

структура и пропорционалното му отнасяне 

според постигнатите цели, дейности и 

натовареност →

Стратегията не говори за критериите, които ще бъдат прилагани за 

определяне на размера на бюджета по отделните структури. Респективно 

ако се приеме, че при повишена натовареност на дадена институция 

размера на бюджета е завишен, то ergo при намаляне на натовареността се 

оптимизира й бюджета. Един от способите за това е посредством 

стимулиране внедряването на медиацията в рамките на процеса. При 

ефективното му въвеждане на практика може да се намали списъчния 

състав на съдебните помощници, секретари и администратори, с което да 

се оптимизира бюджета.                                                                                              

За качествено съдебно препращане към АРС е 

необходимо кадровата обезпеченост на 

медиационните центрове да бъде гарантирана и 

качеството на предлаганата услуга - да бъде осигурено.

Липсата на перо от бюджета на съдебната власт относно действащите 

медиационни центрове. Хипотетично решение би било вместо 

увеличаване на съдийския състав да бъде отделен лимитиран 

бюджет, обезпечаващ възнаграждение за медиаторите, работещи 

към съответния медиационен център. Последното би увеличило 

качеството на предлаганата услуга, респективно би резултирало в 

повече постигнати спогодби. Същевременно предвиждането на таван 

за броя медиационни часове по всяко дело би имало допълнително 

стимулиращ ефект, както за страните, така и относно бюджетното 

планиране.

Специализирана законова уредба: Закон за 

защита на потребителите

Брой прекратени искови производства: Стратегическа цел 3, специфична цел 3.4.6:  

въвеждане на механизъм за постоянна оценка на 

ефекта от приложението на ГПК, НПК и АПК →

Да бъде заложен механизъм за постоянна оценка на ефекта от 

приложението на медиацията върху натовареността на съдилищата, 

бюджета на съдебната система и удовлетвореността на страните от 

правораздаването, включително и посредством увеличаване на чувството 

за правосъдие.

Цялостна липса на единна система за изследване на 

действителния ефект на АРС върху цялостното 

правораздаване в страната.

Да бъдат въведени конкретни анкети, които да се попълват от 

страните в края на всяко производство, респеквитно - така събраните 

анонимизирани данни да бъдат периодично обобщавани и 

изследвани с цел подобряване на цялостния процес.

Специализирана законова уредба: Закон за 

задълженията и договорите

Средностатистическа продължителност 

на исково производство:

Стратегическа цел 3, специфична цел 3.4.7:  

въвеждане на механизъм за наблюдение →
Подзаконови нормативни актове: Наредба по чл. 8 

от ЗМ

Разноски за 3-инстанционно исково 

производство:

Предвиждания в Актуализираната стратегия за съдебната реформа Проблемни области

Стратегията не говори изрично за медиация и интеграция на АРС, последното се споменава единствено като специфично средство за 

постигане на заложените приоритети

→

Правна уредба на АРС Приложение на АРС в страната

Изходни данни - анкетни листове, доклади на съдилищата, Актуализираната стратегия за реформа на съдебната система, 

публична информация


