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Въведение 

 

Настоящият модел за взаимодействие между структурите на 

гражданското общество и съдилищата има за цел да подпомогне 

реформата в съдебната система, чрез създаване на действащ 

механизъм за взаимодействие между ключовите заинтересовани 

страни в процеса на осъществяване на съдебната реформа и по-

активното включване на юридическите лица с нестопанска цел и 

гражданското общество в процеса на разработването, наблюдението 

и оценката на стратегиите за реформиране на съдебната система, 

включително и чрез насърчаване и развитие на алтернативни методи 

за решаване на правни спорове.  

Докладът предлага действащи модели за прилагане на 

алтернативни способи за решаване на конфликти в гражданския 

оборот с акцент върху административното правораздаване, както и 

отправя конкретни предложения за законодателни промени с цел 

правно нормативното подсигуряване на процеса на активно 

въвеждане на медиацията и споразумението в отношенията между 

гражданите и административните органи. 

Моделът е разработен в рамките на проект „Партньорство 

между НПО и съд - за ефективност и граждански контрол в 

административното правораздаване“, реализиран с подкрепата на 

Оперативна програма „Добро управление“. 
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I. Способи за алтернативно решаване на спорове 

1. Медиация и способи за алтернативно решаване на 

спорове /АРС/ 

За медиацията Съветът на Европейския съюз започва да 

говори още през 1999 г., когато приема План за действие, съдържащ 

правила за създаване на „Европейска зона за свобода, сигурност и 

правосъдие“ и в който се съдържат препоръки към държавите-

членки за предвиждане процедури по приложението на 

алтернативните способи за решаване на спорове.  

За първи път Комитетът на министрите  към страните-членки  

третира способа на извънсъдебното разрешаване на 

административни спорове в Препоръка № R (2001) 9 на Съвета на 

Европа за алтернативите на съдебния спор между 

административните органи и частни лица. В нея най-общо е 

отбелязано, че чрез по-широкото използване на алтернативните 

способи за приключване на споровете ще се намали натовареността 

при юрисдикцията на различните европейски съдебни системи. 

Цитираната Препоръка посочва, че конструкцията на 

алтернативните способи позволява  ефективност, която се различава 

с креативност, гъвкавост, срочност и икономичност, които в 

повечето случаи са по-малко приложими при решаването на 

споровете от административните органи или от съда.  

В приетата в последствие Директива 2008/52/ЕО от 21.05.2008 

г. на Европейския парламент и на Съвета на ЕС12 относно някои 

аспекти на медиацията, Съветът ограничава приложното ѝ поле в 

гражданскоправните и търговскоправните въпроси. Тя не 

предполага медиация в административноправните спорове. 

В Република България  с Държавен вестник, бр. 110 от 

17.12.2004 г. е публикуван Закона за медиацията (ЗМ), като в §11 от 

ДР на ЗИДЗМ е предвидено, че с този закон се въвеждат 
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изискванията на Директива 2008/52/ЕО от 21.05.2008 г. на 

Европейския парламент и на Съвета на ЕС12 относно някои аспекти 

на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси. 

Законът за медиацията макар и неизчерпателно регламентира 

общата рамка за провеждането на медиацията, като формулира 

нейните принципи, правното положение на медиатора и в 

недостатъчна степен конкретизира процедурата, като предвижда 

финализирането ѝ чрез споразумение.  

За начало на процедурата по медиация се счита денят, в който 

страните са постигнали изрично съгласие за започването ѝ, а когато 

липсва изрично съгласие - денят на първата среща на всички 

участници с медиатора. Инициативата за започване на процедурата 

по медиация е на страните по спора, като всяка от тях може да 

направи предложение за разрешаване на спора чрез медиация, на 

съда или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за 

решаване. 

Законодателното решение относно давностния срок, е че 

давност не тече, докато трае процедурата по медиация. Тя се 

осъществява от един или повече медиатори, посочени от страните, 

а последните участват в процедурата лично или чрез представител, 

като упълномощаването следва да се извърши в писмена форма. В 

процедурата по медиация могат да участват и адвокати, както и 

други специалисти. 

Единният регистър на медиаторите е публичен и се създава и 

поддържа от министъра на правосъдието или определено от него 

длъжностно лице от състава на министерството, като в него следва 

да бъдат вписани: 

1. име, единен граждански номер (личен номер на чужденец), 

гражданство, образование, професия, допълнителна специализация 
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в областта на медиацията, владеене на чужди езици, адрес и телефон 

за контакт и номер на медиатора; 

2. заличаване и отписване на медиатора; 

3. организацията, в която е обучен медиаторът; 

4. промени в обстоятелствата по чл. 8, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от 

Закона за медиацията. 

Регламентирано е, че медиатор може да бъде само 

дееспособно лице, което отговаря на изискването да не е осъждано 

за престъпление от общ характер, да е завършило успешно курс на 

обучение за медиатор; да не е лишено от право да упражнява 

професия или дейност; да има разрешение за дългосрочно или 

постоянно пребиваване в Република България, ако лицето е чужд 

гражданин, както и да е вписано е в Единния регистър на 

медиаторите към министъра на правосъдието. Последното 

изискване не се прилага за граждани на държавите - членки на 

Европейския съюз, на другите държави на Европейското 

икономическо пространство и на Швейцария. 

Преди провеждане на процедурата медиаторът информира 

страните за същността на медиацията и за нейните последици и 

изисква тяхното писмено или устно съгласие за участие. Той е 

длъжен да посочи всички обстоятелства, които могат да породят в 

страните основателни съмнения относно неговата безпристрастност 

и неутралност, включително и когато медиаторът е лице: 

1. което е съпруг или роднина по права линия без 

ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по 

сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин 

представител; 

2. което живее във фактическо съпружеско съжителство със 

страна по спора - предмет на медиацията; 
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3. което е било представител или пълномощник на страна по 

спора - предмет на медиацията; 

4. относно което съществуват други обстоятелства, които 

пораждат основателно съмнение в неговата безпристрастност. 

Медиаторът приема да води процедурата само ако може да 

гарантира своята независимост, безпристрастност и неутралност и 

осъществява дейността си добросъвестно при спазване на закона, 

добрите нрави и процедурните и етичните правила за поведение на 

медиатора. В хода на процедурата се изяснява същността на спора, 

уточняват се взаимноприемливи варианти на решения и се очертава 

възможната рамка на споразумение. При осъществяване на 

посочените действия медиаторът може да насрочва отделни срещи 

с всяка от страните при зачитане на равните им права за участие в 

процедурата. 

Изрично е санкционирано със забрана правото на медиатора 

да дава правни съвети, като императивно е указано, че е длъжен да 

се съобразява с мнението на всяка от страните по спора, както и че 

не може да съобщава на другите участници в процедурата 

обстоятелства, които се отнасят само до една от страните по спора, 

без нейното съгласие. Като задължение е предвидено, че медиаторът 

се оттегля от процедурата при възникване на обстоятелства, които 

биха породили съмнение в неговата независимост, 

безпристрастност и неутралност. Медиаторът е освободен от 

отговорност в две хипотези, първо - ако страните не постигнат 

споразумение и второ - за неизпълнение на вече постигнатото 

споразумение. 

В Закона за медиацията са регламентирани и хипотезите при 

които процедурата се спира или прекратява. Процедурата по 

медиация се спира по общо съгласие на страните или по искане на 

една от страните; при смърт на медиатора или когато той се е 
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оттеглил от процедурата при възникване на обстоятелства, които 

биха породили съмнение в неговата независимост, 

безпристрастност и неутралност. Съответно ако медиацията се 

провежда по време на висящо производство, страните незабавно 

уведомяват компетентния орган за спирането на процедурата по 

медиация. 

Процедурата по медиация се прекратява с постигането на 

споразумение; по взаимно съгласие на страните, като то трябва да 

бъде изразено ясно и недвусмислено; при отказ на една от страните; 

при смърт на страна по спора; при прекратяване на юридическото 

лице - страна по спора, както и с изтичане на 6 месеца от началото 

на процедурата. При прекратяване на процедурата по медиация 

висящото производство, което е било спряно, се възобновява в 

съответствие с разпоредбите на закона.  

Медиацията се финализира със сключване на споразумение. 

Неговото съдържание и форма се определят от страните, като 

съответно формата може да бъде устна, писмена и писмена с 

нотариална заверка на подписите на страните по спора. Съответно 

съдържанието му следва да указва мястото и датата, на която е 

постигнато, имената на страните и техните адреси, за какво се 

съгласяват те, името на медиатора, датата когато страните са 

постигнали изрично съгласие за започването на процедурата по 

медиация, а когато липсва изрично съгласие - денят на първата 

среща на всички участници с медиатора, както и подписите на 

страните. Допустимо, но не задължително съдържание е 

предвиждането на отговорност за неизпълнение на посочените в 

споразумението задължения. То обвързва само страните по спора, 

поради което не може да се противопостави на лица, които не са 

участвали в процедурата, така също задължава страните само за 

това, за което са се договорили. 
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Доколкото Законът за медиация разпростира своята сила 

върху гражданскоправните и търговскоправните спорове, е 

предвидено споразумението, постигнато в процедура по медиация 

да подлежи на одобрение от районните съдилища, на които тези 

дела са родово подсъдни  на първа инстанция. Тази възможност е 

предвидена, за да се придаде на споразумението значение на 

влязло в сила решение по арг.чл. 234 ал.3 от ГПК, както и 

защото след процедирането по този ред, то не подлежи на 

обжалване пред по-горен съд. В противен случай, 

споразумението, постигнато чрез това алтернативно решаване, ще 

се ползва единствено с последиците на постигната извънсъдебна 

договореност. 

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за медиацията споразумението 

постигнато в процедура по медиация, има силата на съдебна 

спогодба и подлежи на одобрение от районните съдилища в 

страната. 

В алинея 2 на същия член е предвидено, че съдът одобрява 

споразумението след потвърждаването му от страните, ако не 

противоречи на закона и добрите нрави, и изслушва мнението на 

прокурора, ако той участва като страна по делото. 

 

2. Разширяване приложното поле на медиацията в 

България чрез конкретни дейности и нормативни промени  

В Доклада и в Резолюцията на Европейския парламент от 12 

септември 2017 г. за изпълнение на Директива 2008/52/ЕО се 

посочват кнкретни трудности при функциониране на националните 

системи за медиация на държавите членки: 

 - липсата на "култура на медиация" в държавите членки 

поради наличие на трайни състезателни традиции; 
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- недостатъчното познаване на начините за разрешаване на 

трансгранични случаи, ниското ниво на информираност у 

обществото относно медиацията;  

- ниското ниво на функционирането на механизмите за 

контрол на качеството при медиаторите. 

В тази връзка са отправени и конкретни препоръки в 

цитираните актове на Европейския парламент, за преодоляване на 

посочените трудности: 

 - засилване на усилията за насърчаване използването на 

медиацията в гражданскоправни и търговскоправни спорове, 

включително и чрез подходящи информационни кампании, 

предоставящи достъпна и изчерпателна информация на гражданите 

и на юридическите лица за същността на процедурата по медиация 

и нейните предимства; 

- нуждата от обмен на най-добри практики в различните 

национални юрисдикции, подкрепен от подходящи мерки на 

равнище на Европейския съюз, така че да се повиши осъзнаването 

на ползите от медиацията;  

- поддържане на национални регистри за процедурите по 

медиация, като източник на информация; 

 -необходимост от задълбочено проучване относно пречките 

пред свободното движение на чуждестранните споразумения за 

медиация в рамките на Съюза. 

 Безспорно една от важните задачи на всяко съвременно 

общество е да се създаде необходимата култура за разрешаване на 

споровете по извънсъдебен път, при която няма победители и 

губещи, а партньори и да се осигури доверието на гражданите в 

медиацията. Това според нас би могло да се постигне с 

предприемането на няколко важни и значими за процеса стъпки. 
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Стъпка 1. Въвеждане на медиация в училище 

1. Въвеждане на медиацията в учебните часове в 

училище 

- интегриране на медиацията в учебната програма по учебен 

предмет философия за VIII клас; 

- включване на медиацията в учебен предмет гражданско 

образование в XI клас (тема „Идентичност  и различия в 

обществото“) - и в XII клас (тема „Гражданите, властта и 

държавата“); 

- включване на медиацията в профилираща подготовка на 

учениците в профилиращ предмет философия, модул 4 „Социална 

психология“.  

Предвид  разпоредбите на чл. 78, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование за въвеждане на 

медиацията в учебните часове е необходимо тя да се впише в 

учебното съдържание на съответните учебни програми и същите да 

се утвърдят със заповед на министъра на образованието и науката. 

 

2. Въвеждане на медиация за решаване на конфликти в 

училище 

Практиката показва, че споровете в училище са 

многообразни, предвид съдържащата се разнородна палитра на 

обществени отношения, развиващи се в училищната среда. 

Медиацията в отношенията деца-родители-училище-

учители е изключително дипломатичен способ да се преодолеят 

възникнали конфликти. Този метод в  максимална степен създава 

условия за предпазване на детската психика от последиците на 

конфликта, и за намиране на решения, възможно най-близки до 

нуждите на участниците в конфликта.  

 Приложното поле на медиацията в училище може да бъде 

много широко и разнообразно от гледна точка на участниците: 

мeдиация от връстници за малки спорове между учениците; 
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ръководена от възрастни медиация между ученици в по-сериозни 

конфликти; медиация при спор между педагогически специалисти; 

медиация между родители и педагогически персонал и т.н. 

Въвеждането на медиацията в училище за разрешаване на 

конфликти е възможно по смисъла на чл. 186, ал. 1, т. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО), но следва да 

придобие изключително приоритетен и масов характер (да се 

прилага във всички училища). Това следва да е част от държавна 

политика в системата на предучилищното и училищното 

образование. Предвид органа ръководещ и координиращ 

провеждането на тази политика и разпоредбите на чл. 251, ал. 3 от 

ЗПУО,  министърът на образованието и науката, като 

специализиран орган за управление на системата за 

предучилищното и училищното образование може със заповед да 

установи въвеждането на медиацията в училищата на територията 

на България. 

Включването на медиацията в учебните часове и 

въвеждането и за решаване на спорове в училище е възможен път за 

популяризиране сред младите хора, на метода за разрешаване на 

конфликти. Освен това ще спомогне за създаване на умения и 

компетенции за ефективно общуване, справяне с конфликти без 

агресия, възпитаване в духа на толерантност, зачитане на гледната 

точка на другия, развиване на способността да бъдем емпатични. 

 

 Стъпка 2. Въвеждане на медиацията като 

задължителен елемент от процеса на решаване на конфликт. 

Стимули и санкции. 

Въвеждането на медиацията като задължителен етап в 

процеса на разрешаване на спора ще има положителни последици за 

всички страни в обществото: 

- за страните - осигурява по-бързо и по-евтино разрешаване 

на възникналите спорове; 
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- за съда – разтоварва съда от значителния брой дела и оказва 

пряко въздейства върху ефективността на правосъдието; 

- за медиаторите – възможност да използват уменията си, за 

да подпомогнат страните;  

- представлява допълнителна възможност за професионално 

развитие на представителите от различни професионални гилдии. 

Съгласно чл. 5, пар. 2 от Директива 

2008/52/ЕО   директивата „не засяга разпоредбите на националното 

законодателство, съгласно които медиацията е задължителна или 

подлежи на стимули или санкции, преди или след започване на 

съдебното производство, при условие че съответното 

законодателство не възпрепятства страните да упражняват правото 

си на достъп до съдебната система“.  

В Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 

2011 г. относно прилагането в държавите членки на Директивата 

относно медиацията, нейното въздействие върху медиацията и 

възприемането ѝ от съдилищата се посочва, че тази разпоредба на 

общностния акт позволява във вътрешното си законодателство 

държавите членки да придадат задължителен характер на 

медиацията или да я обвържат със стимули или санкции преди или 

след започване на съдебното производство, при строго спазване на 

предпоставката това да не препятства страните да упражняват 

правото си на достъп до съд. Според т. 51 на Решение от 14 юни 

2017 г., Menini & Rampanelli, С-75/16, EU:C:2017:457 на Съда на 

ЕС, "важен е не задължителният или факултативният характер на 

системата до медиация, а фактът, че правото на достъп на страните 

до съдебната система е обезпечено". Предвид този аргументи може 

да бъде изведено становището извод, че е допустимо въвеждане на 

задължителен елемент медиация при определени категории дела, 

като техния обхват следва да бъде преценен от законодателя, при 

съобразяване с чл. 47 от Хартата за основните права на Европейския 
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съюз и актовете на Съда на ЕС (Право на ефективни правни средства 

за защита и на справедлив съдебен процес). 

Съгласно Доклад на Генерална дирекция “Вътрешна 

политика” при Европейския парламент от 2011 г., за да се осигури 

популяризирането на този ефикасен метод за разрешаване на 

спорове, може да се въздейства в няколко направления:  

- активно информиране на обществеността за ползите от 

медиацията с активното участие на структурите на гражданското 

общество;  

- съдебно насърчавана медиация, при която съдиите да 

уведомяват и разясняват за предимствата от процедурата при вече 

заведено дело, като правят подбор на делата, при които е удачно да 

се използва;  

- разработване от държавите на стимули при участие в 

процедура по медиация или санкции при неизползване, а директно 

водене на съдебно производство.  

 Според Доклад на Европейския парламент за “Рестартиране 

на Директивата за медиация”от 2014 г., сред възможните 

законодателни мерки в подкрепа на медиацията, които биха могли 

да окажат най-голямо въздействие върху използването на 

медиацията, са задължение за предварителни информационни сесии 

за медиация (задължително участие в информационни сесии) и 

задължение за медиация (задължителна медиация с възможност за 

отказ, ако страните не възнамеряват да продължат процедурата). 

Държавите по света избират няколко основания в подхода 

към задължителност на медиацията, с оглед:  

- големия икономически ефект на съответния вид спорове;  

- с оглед на засягането на голям кръг лица от съответния вид 

спорове; 
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- с оглед на важността им за отношенията в цялото общество 

и дългосрочните им последици;  

- с оглед на разтоварването на съдебната система от типове 

спорове, с които е претрупана, с крайната цел гражданите да 

получават по-бързо и качествено правосъдие.  

На база на посочените основания и след като вземем 

предвид условията на законодателството в нашата държава можем 

да посочим следните видове спорове със задължителен елемент 

медиация:  

- семейни спорове – висока обществена значимост и 

дългосрочен обществен ефект – развод поради разстройство на 

брака (чл. 49 от СК), при фактическа раздяла - относно родителски 

права, лични отношения и издръжка  (чл. 127 от СК), спор при 

разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина(чл. 127а 

от СК), лични отношения с близки (чл. 128 от СК); 

- заповедни производства – огромна обществена значимост, 

поради големия им брой, значението им за бързо освобождаване на 

средства за икономическия оборот и за разтоварването на съдебната 

система – чл. 410 и чл. 417 от ГПК - като предмет на медиация могат 

да бъдат избрани ограничена част от тях, например при които няма 

спор по факти, както и няма история на неплащания и злоупотреби); 

- облигационни спорове – договори с висока обществена 

значимост, например банкови, и такива, при които е важно 

запазването на имущество или работещ бизнес, като се посочи и до 

какъв размер на материален интерес; 

- делби – поради естеството на отношенията (между 

роднини, и за целите на запазването им), както и за целите на 

освобождаването на имоти в икономическия оборот, като предмет 

на медиация да бъдат делби, при които са безспорни квотите, и т.н.  
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Един от най-ефективните подходи за прилагането на 

задължителност, с оглед на резултатите на държавите по света, е 

предвиждането на първа среща по медиация, която да бъде 

процесуална предпоставка за завеждането на иск, и да включва 

както информативен елемент, така и провеждане на процедура по 

медиация по същество. 

Като подходящ нормативен текст за въвеждане на 

задължителна медиация, по определени видове спорове, може да 

служи изискване към съдържанието на исковата молба/жалбата 

„представяне на доказателства, че  ищеца/жалбоподателя е участвал 

в процедура по медиация с идентичен предмет с този на подадената 

от него искова молба/жалба.“ 

 Успоредно с въвеждане на задължителна медиация по 

определени от законодателя спорове, следва да се насърчи 

използването на медиация чрез предоставяне на финансови стимули 

и санкции за страните: 

- намаляване или пълно възстановяване на таксите и 

разноските за съдебни производства, ако бъде постигнато 

споразумение чрез медиация по време на спряно съдебно 

производство. Намаляването следва да е процент, който ще се 

определя в зависимост от това в коя фаза на производството е 

постигнато споразумение чрез медиация; 

- налагане санкции на страните, които, след като са 

сключили споразумение, постигнато в резултат от медиация, 

въпреки това се обръщат към съда или не изпълняват задълженията, 

поети по силата на споразумението в резултат на медиация; 

- като санкция може да се предвиди - на спечелилата страна 

в съдебното производство да не се възстановяват разноски, ако 

преди това тя е отхвърлила предложение за медиация със същите 

условия като съдебното решение, както и страната, която без 

основание отхвърля насочването на случая за извънсъдебна 
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медиация, да плати всички или част от съдебните разноски на 

ответната страна; 

-  да се задължи една от страните, която по-рано се е 

съгласила на медиация, но е отказала да участва в нея без основания, 

да заплати съдебните разноски, независимо от изхода на делото.  

 

Стъпка 3. Придаване на изпълнителна сила на 

споразумението от медиация, без да е необходимо 

потвърждаване от съд 

От прегледа на разпоредбите на ЗМ е видно, че 

споразумението става изпълнително основание, ако премине отново 

през съдебна процедура, с произтичащите от това време, 

допълнителни такси и явяване в съдебно производство. С така 

съществуващата уредба процедурата по медиация (избрана от 

страните доброволно или като задължителен елемент) не спестява 

на страните значително време и разходи и не разтоварва съда от 

прекомерния брой дела, с които е натоварен.  

Европейската практика, в областта на медиацията, ни 

предоставя работещи модели, които от една страна да задържат 

вниманието на общественноста върху медиацията, като 

алтернативен способ за решаване на спорове и от друга да запазят 

основните ѝ преимуществени характеристики – бързина, 

ефективност, ниски разходи и разтоварване на съдебната система. 

Възможни са два варианта на придаване изпълнителна сила 

на споразумението, постигнато в процедура по медиация, без 

участието на съда: 

- споразумението да бъде приподписано от адвокатите на 

страните, които задължително участват в процедурата по медиация, 

и така то да е изпълнително основание, без да е необходимо да 

преминава през последваща процедура по одобряване. По този 

начин адвокати подписвайки споразумението ще гарантират 
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извършена  проверка за неговото съответствие със закона и добрите 

нрави.  

- споразумението, постигнато в резултат на медиация, да бъде 

скрепено в нотариална форма пред нотариус. По този начин 

споразумението става действително и придобива изпълнителна 

сила, без да е необходима намесата на съдия. В този случай 

нотариуса заверил споразумението ще гарантира извършена  

проверка за неговото съответствие със закона и добрите нрави. 

Тези два варианта биха могли да се включат, в нормативния 

текст уреждащ споразумението от медиация, като алтернативни 

варианти по избор на страните. 

С цел да не бъдат натоварвани финансово страните следва 

да се определи в: 

- Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на 

адвокатските възнаграждения да се предвиди текст, който да 

определя твърд размер на възнаграждение на адвоката за 

подписване на споразумение от медиация, който не може да бъде 

увеличаван; 

-Тарифа за нотариалните такси към Закона за нотариусите и 

нотариалната дейност да се предвиди обикновенна нотариална такса 

за извършване заверка на споразумение, постигнато в процедура по 

медиация. 

 Размерът на възнаграждението на адвоката и обикновенната 

нотариална такса следва да бъдат еднакви, с цел гарантиране на едно 

от основните предимства на медиацията – ниски разходи. 

 Създаването на необходимата „култура за медиация“ 

успешно може да бъде подпомогнато от нормативно задължение да 

се разпространява информация за медиацията с цел информиране на 

гражданите и бизнеса - онлайн информация на уебсайтовете на 

компетентните национални органи, публични конференции, 
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кампании за популяризиране, телевизионни клипове, 

радиопредавания, плакати и др. 

 Считаме, че с реализиране на посочените дейности и 

нормативни промени ще се разшири приложното поле на 

медиацията в България и ще се подпомогне процеса на разбиране в 

обществото за общите преимущества на медиацията: 

- поставяне на фокуса върху интересите на участниците и 

вплитане на  мрежата на отношенията в решаването на 

конфликтите;  

- разкриване на формирани отношения, които не биха могли 

да станат достояние в едно съдебно производство, а и поради 

ескалация на напрежението пред съда няма да има възможности за 

тяхното изглаждане;  

- участниците в медиацията могат да предотвратят 

непредвидимостта на съдебното решение. 
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II. Административното производство и способите за 

алтернативно решаване на спорове 

1. Прилагане на медиацията и алтернативните методи за 

решаване на спорове в административното производствo   

Според съдебната практика и законодателна уредба 

медиацията е един от най бързо развиващите се способи за 

алтернативно разрешаване на спорове в света. Първият 

международен акт, който препоръчва въвеждането на извънсъдебни 

способи за алтернативно разрешаване на административни спорове 

е Препоръка № R (2001) 9 на Съвета на Европа за алтернативите на 

съдебния спор между административните органи и частни лица. 

Според констатациите в препоръката, използването на 

извънсъдебните способи ще доведе до намаляване на 

натовареността на съдилищата и ще осигури по евтино и по–бързо 

разрешаване на споровете.  

Административноправната реформа в Република България 

беше поставена с приемането на Административнопроцесуалния 

кодекс през 2006 г. и създаването на 28 административни съдилища. 

В разпоредбите на чл. 20 и чл. 178 от АПК беше въведен института 

на споразумението, както в производството пред 

административните органи, така и пред съда.  

Практиката показва, че: 

1. за изминалия период от почти дванадесет години, 

регламентираното в АПК споразумение намира минимално 

практическо приложение. Като причина може да се изтъкне 

лаконичната законодателна уредба, както и особеностите на 

административния спор при който винаги едната страна по 

административното правоотношение е административен орган или 

носител на властнически правомощия, отношенията между 
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страните са такива на власт и подчинение, тоест не са 

равнопоставени.  

2. както страните в един административен спор, така и съдът 

не проявяват достатъчна процесуална активност за използване 

института на споразумението, аналогично е използването му в хода 

на административното производство пред административните 

органи. 

3. въвеждането на института на споразумението в АПК, както 

и включването на административните спорове в Закона за медиация 

не доведе до очакваните резултати, един от които е разтоварването 

на административните съдилища от големия брой дела и постигане 

на по–бързо и по–евтино разрешаване на административните 

спорове.  

Липсата на детайлна правна уредба на института на 

споразумението, както и неговата действителност и правна 

сигурност изискват ясни и подробни законодателни разрешения. 

Разпоредбата на чл. 20 от АПК, урежда възможността за сключване 

на споразумение пред административните органи, а чл. 178 от АПК 

сключване на споразумение пред съда. И двете разпоредби не 

съдържат подробни правила за процесуалните действия на страните 

и административния орган за постигане на споразумение, а са 

регламентирани само изискванията за спазване на формата, 

съдържанието, страните и неговото сключване и одобряване. За 

ефективно прилагане на института на споразумението, както в 

административното, така и в съдебното производство следва да се 

даде подробна и легална дефиниция на понятието споразумение по 

смисъла на АПК, извън описаното кратко в чл. 20, че същото е 

писмено съглашение, което замества административният акт. В 

цитираните разпоредби на АПК следва детайлно и конкретно да се 

уредят специфични правила за даване на съгласие от страните от 
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една страна и от страните и административният орган. Следва да 

бъдат предвидени изрични правила за събиране на доказателства в 

хода на процедурата по сключване на споразумение, както и тяхната 

доказателствена стойност за страните и административният орган. 

Споразумението по АПК според правната доктрина е способ 

за разрешаване, но и за предотвратяване на спорове. Същото е 

резултат от договаряне и стои най-близко до административния 

договор. То предизвиква материалноправни последици и създава 

административно правоотношение, но едновременно с това е 

алтернативен способ (средство), с който се разрешава правен спор. 

Освен тези белези, споразумението по АПК притежава и 

допълнителен признак, освен като алтернативен способ за 

разрешаване, да служи и за предотвратяване на административен 

спор, който евентуално би възникнал, ако въпросът е решен 

едностранно с административен акт. 

Споразумението е по-бързият начин за решаване на конкретен 

въпрос от изпълнителната дейност. Същият въпрос може да се реши 

едностранно от административният орган с административен акт, но 

с по-голяма вероятност за неговото оспорване, което ангажира 

допълнителни институции, средства и време.  

При споразумението е налице по-голяма правна сигурност по 

отношение на крайния резултат, тъй като още в хода на преговорите, 

спорните моменти са изяснени и преодолени. Желаейки 

настъпването на целените правни последици, страните свеждат до 

минимум вероятността споразумението да бъде оспорвано. 

Споразумението по чл. 20 АПК може да се разглежда като 

юридически акт, който създава, изменя и/или прекратява 

административно правоотношение, като едновременно с това е 

способ за предотвратяване на евентуален спор, а също така и за 

разрешаване на спор във фазата на административното оспорване. 



                                                                                           
 

25 

 

Споразумението по чл. 178 от АПК е способ за разрешаване 

на висящ административен спор във фазата на съдебното оспорване. 

Когато замества съдебното решение и създава административно 

правоотношение, споразумението по чл. 178 от АПК е резултат на 

разрешаване на висящ административен спор. Именно 

споразумението е основният и правен акт, с който се урежда спора. 

Страните сами чрез преговори и взаимни компромиси го изработват 

като краен акт и достигат до споразумение, като ролята на съда е 

контролно – охранителна. Липсва правораздавателен акт на съда 

като израз на конституционно определено властническо 

правомощие. Това прави споразумението по чл. 178 от АПК 

извънсъдебен, а не съдебен способ, предвид ролята на съда на 

мълчалив свидетел по отношение възможността страните да 

сключат споразумение. Неглижиране ролята на съда при сключване 

на споразумение в хода на съдебното производство противоречи на 

застъпеното служебно начало като един от водещите принципи в 

АПК. 

За по ефективното прилагане на института на 

споразумението, предвиден в АПК, както и постигане на бързина и 

процесуална икономия е необходима по- детайлна правна уредба на 

споразумението, която безспорно налага законодателни изменения. 

По аналогия на чл.140, ал. 3, изр. второ от ГПК, административният 

съд да има възможност да напътства страните към решаване на 

висящия спор със споразумение, като тази процесуална възможност 

да бъде изрично регламентирана.  

Медиацията е най-бързо развиващият се способ за 

алтернативно разрешаване на спорове в света.  

Началото на модерната медиация е поставено през 70-те 

години в САЩ, развива се през 80-те години в Обединеното 

кралство и Австралия, а през 90-те години има своето място в 
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гражданското право на редица европейски страни. С медиацията се 

постигат няколко цели: ефективно разрешаване на споровете, 

намаляване натовареността на съдебната система, както и разходите 

за страните, спестяване на време. 

Медиацията като способ за разрешаване и предотвратяване на 

административни спорове изрично е предвидена в разпоредбата на 

чл. 3, ал. 1 Закона за медиацията (ЗМ), но липсата на подробна 

регламентация прави трудно приложението ѝ по административни 

спорове. Цитираната разпоредба ограничава приложното поле на 

ЗМ само до административни спорове, свързани с права на 

потребителите, а съгласно Препоръка № R (2001) 9 на СЕ, уредбата 

на медиацията следва да включва всички административни спорове, 

а не само част от тях.  

Българската правна доктрина застъпва позицията, че в 

приложното поле на ЗМ влизат всички административни спорове 

като прави разширително тълкуване на разпоредбата на чл. 3, ал. 1 

от ЗМ, в който е използван израза „и други спорове“, което включва 

всички спорове от всички правни отрасли.1 

Както в правната доктрина, така и в практиката, на критика е 

подложена и разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ЗМ, която регламентира, 

че медиация не се провежда, ако в закон или друг нормативен акт е 

предвиден друг ред за сключване на споразумение. Буквалният 

прочит на разпоредбата води до извода, че процедурата по медиация 

е неприложима при сключване на споразумение по АПК. В правната 

доктрина въз основа на разширително тълкуване на цитираната 

разпоредба с оглед на предмета на ЗМ, регламентиран в чл. 3, ал. 1 

от ЗМ за обхващане на по-широк кръг правни спорове от 

 
1    „Извънсъдебни способи за разрешаване на административни 

спорове“.Автореферат на дисертационен труд за присъждане на 

образователна и научна степен „Доктор“ – Матей Тодоров Марев 
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процедурата по медиация се застъпва категорично становище за 

приложимост на медиацията като процедура при сключване на 

споразумение по АПК.  

В разпоредбата на чл. 3, ал. ал. 3 от ЗМ се ограничава 

приложното поле на медиацията, като се уточнява, че тя не се 

провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за 

сключване на споразумение. Именно чрез споразумение, буквата на 

закона урежда способът за алтернативно решаване на 

административните спорове.  

В приложимия в административното правораздаване 

Административнопроцесуален кодекс са предвидени няколко 

възможности за сключване на споразумение, които най-общо могат 

да се отграничат като предварителна, ситуирана още в 

производството пред административния орган и последваща, която 

намира своето приложение в съдебното производство.  

В този смисъл, посочената специална регламентация, 

изключва провеждането на класическата медиация в 

административния спор. Въпреки това, за целите и необходимостта 

от изготвяне на механизъм за използване на алтернативни способи 

за разрешаване на административни спорове, без да претендира за 

изчерпателност, на първо място предмет на настоящото изложение 

ще бъдат показателите, които характеризират медиацията така, 

както я регламентира Закона за медиацията и на второ място - 

споразумението, както е разпознато в 

Административнопроцесуалния кодекс. 

За целите на предложения механизъм, ще бъде извършен 

сравнителен анализ на процеса - медиация по Закона за медиацията, 

изложен по-горе и уредбата в Административнопроцесуалния 

кодекс. 
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С оглед правните последици, които предизвиква, 

споразумението по АПК има специфични особености и роля според 

етапа на административното производството.  

Споровете в административните производства могат да бъдат 

преодолявани в две фази - в производството пред административния 

орган и в производството пред административния съд. 

В първата фаза са регламентирани две възможности за 

алтернативно разрешаване на спорове, първата от които е чрез 

споразумение, регламентирано в разпоредбата на чл. 20 от АПК. 

Уредбата в този текст е твърде лаконична, защото съдържанието ѝ 

не предвижда подробна процедура с последователно посочени 

правила, а по-скоро са регламентирани само формата и 

съдържанието на споразумението.  

По аргумент на чл. 20, ал.5 от АПК, то се сключва в писмена 

форма и съдържа: обозначаване на органа, пред който е сключено, 

дата на сключване, страни, предмет и съдържание на 

споразумението, бележка за изчитането и приемането му и подписи 

на страните, както и име и подпис на длъжностното лице. Този 

алтернативен способ е допустим до влизането в сила или до 

оспорването на административния акт пред съд само между 

административния орган и страните в производството или само 

между страните в производството. В последния случай 

административният орган е длъжен да одобри писмено 

споразумението, защото по своята правна природа то представлява 

писмено съглашение, което замества административния акт. А ако 

производството се намира във фаза след постановяване на 

административния акт и преди обжалване пред съд, в този случай 

административният акт се обезсилва. 

Регламентирано е също така, че ако споразумението засяга 

въпроси, чието разрешаване изисква мнението или съгласието на 



                                                                                           
 

29 

 

друг орган, то се сключва, след като това мнение или съгласие бъде 

поискано и при спазване на чл. 53 от АПК. В случай, че със 

споразумението се засягат права или законни интереси на лице, 

което не е участвало в сключването му, споразумението не 

произвежда действие, докато не бъде одобрено от него писмено. 

Писменото одобрение става неразделна част от споразумението. За 

недействителността на споразумението се прилагат съответно чл. 

146 и разпоредбите за недействителност на договорите по Закона за 

задълженията и договорите.  

Тази законодателна техника е обяснима, тъй като чрез 

споразумението се цели или предотвратяване на спора или 

решаването му. То е алтернативно средство, което чрез 

производствени правила решава материалноправния спор, 

доколкото страните се договарят по отношение на правния резултат 

и неговите последици. Излишно е да се обясняват предимствата на 

споразумението в детайли, защото те са безспорни. Един път, то има 

превантивна функция, доколкото предотвратява правния спор с 

последици, които са предварително известни на страните и те се 

съгласяват с тях. Втори път - то решава правни спорове, когато вече 

са възникнали и в съдебна фаза, има силата на влязъл в сила 

административен акт, съответно поражда присъщите на 

административния акт последици. И не на последно по важност 

място следва да се отбележи, че чрез сключване на споразумение се 

цели, съответно постига бързина при решаване на споровете.  

Така се гарантира и съблюдаването и изпълнението на 

принципите, залегнали в разпоредбата на чл. 11 и чл. 6, ал. 4 от АПК. 

Според първия, наименован : „Бързина и процесуална икономия“, 

процесуалните действия се извършват в сроковете, определени от 

закона, и за най-краткото време, необходимо според конкретните 

обстоятелства и целта на действието или на административния акт. 

apis://Base=NARH&DocCode=2024&ToPar=Art53&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2024&ToPar=Art146&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2024&ToPar=Art146&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4009&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=4009&Type=201/
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А съобразно втория принцип, наименован „Съразмерност“, от две 

или повече законосъобразни възможности органът е длъжен при 

спазване на ал. 1, ал. 2 и ал. 3 да избере тази възможност, която е 

осъществима най-икономично и е най-благоприятна за държавата и 

обществото.  

В аспекта на последната разпоредба е дискусионен въпросът 

дали административният орган трябва да осъществява действията 

си, като задължително първо предложи сключване на споразумение. 

Очевидно от формираната до тук практика по АПК е, че 

административните органи не тълкуват тази разпоредба като такава, 

която ги задължава да действат в обвързана компетентност.  

Доколкото АПК не очертава конкретизирана процедура по 

сключване на споразумение, всяко посочване на такава ще е с 

пожелателен характер. Въпреки констатациите, свързани с 

практиката на съдилищата, обсъждащи в мотивите си тази материя 

е безспорно, че административния орган още в началото на 

административното производство следва да предостави възможност 

за сключване на споразумение, като очертае предварително 

параметрите му и го предложи на лицето-физическо, юридическо 

или организация. Няма пречка, посочена в АПК, клаузите на 

споразумението да се обсъждат или тълкуват от страните, за да се 

постигне крайната цел, която удовлетворява изискванията на всички 

страни. Следва да се отбележи обаче, че всички преговори трябва да 

приключват в срока за издаване на административен акт, защото в 

противен случай ако в този срок не се постигне споразумение или 

не бъде издаден административен акт, ще се формира мълчалив 

отказ, който като представляващ индивидуален административен 

акт, ще подлежи на оспорване пред съд.  

В производство пред административните органи страните 

могат да сключат и административен договор, но изрично в 
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разпоредбата на чл. 19б от АПК е регламентирано, че това е 

възможно само по въпроси от значим обществен интерес и само 

когато е предвидено в специален закон. Той се сключва в писмена 

форма и съдържа: страни, предмет и съдържание, дата на сключване 

и подписи на страните, ако друго не е предвидено в специален закон. 

По нататък, в разпоредбите на чл. 19в до чл. 19ж от АПК, 

законодателят е регламентирал сравнително по-подробна и ясна 

процедура по сключването му.  

Договорът, както всяко такова съглашение   се явява средство 

за предотвратяване на правния спор, но предвид ограниченото му 

приложение, обусловено от регламентацията да се отнася само до 

спорове от значим обществен интерес и само когато е предвидено в 

специален закон, възможността да се приложи медиация е 

ограничена. 

На трето място стои споразумението, което страните могат да 

сключат в хода на образувано съдебно производство, по реда на чл. 

178 АПК, при всяко положение на делото при условията, при които 

може да бъде сключено в производството пред административния 

орган, дори и ако последният е отказал потвърждаването му. В него 

задължително участват всички страни по делото. Допустимо е съдът 

да откаже потвърждаването му, като неговото определение може да 

бъде обжалвано пред по-горестояща съдебна инстанция. В случаите, 

в които съдът потвърди споразумението, той обезсилва вече 

постановения и обжалван пред него административен акт и 

прекратява делото. И в този случай постановява определение, което 

може да се обжалва само от страна не участвала в споразумението. 

Ако то бъде отменено, разглеждането на делото продължава. 

Потвърденото споразумение има значението на влязло в сила 

съдебно решение. 
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Очевидно, споразумението сключено в съдебна фаза е особен 

вид юридически акт, който може да измени възникнало 

административно правоотношение и посредством съдебния акт, 

който го потвърждава, добива стабилитет на съдебно решение. В 

този случай, съдът е органа, който оторизира, чрез съдебния си акт, 

вече сключеното от страните споразумение, но не осъществява 

медиация. Неговата роля е контролно-охранителна, като този ѝ 

характер не кореспондира със засиленото служебно начало , което 

законодателят е придал на съда чрез разпоредбата на чл. 9, ал. 4 от 

АПК, според който съдът осъществява процесуално съдействие на 

страните за законосъобразно и справедливо решаване на въпроса - 

предмет на производството, включително със споразумение. 

Няма пречка, административният съд да напътства страните 

към решаване на висящия съдебен спор със споразумение, като тази 

процесуална възможност бъде изрично регламентирана. 

 Друг способ за разрешаване на административните спорове 

е споразумението по чл. 207, ал. 3 от АПК. То е допустимо, когато  

производството по оспорването на административния акт бъде 

прекратено, съответно прекратява се и производството по 

съединения с него иск. В този случай, може да се постигне 

споразумение за размера на обезщетението. Очевидно тук 

законодателят създава правна възможност, която не обвързва както 

страните, така и съда да ги напътства към споразумение. 

За разлика от изрично регламентираната в чл. 140, ал. 3 от 

ГПК възможност съдът да напътва страните към медиация или друг 

способ за доброволно уреждане на спора по граждански и търговски 

дела, в АПК не е предвидена същата възможност, поради което 

административният съд не е задължен да напътва страните към 

медиация. Липсата на изрична регламентация за правилата в 

производството по сключване на споразумение в АПК, както и на 
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процедурата по медиация, предвидена в ЗМ правят практически 

неприложими и двата института в производствата по разрешаване и 

предотвратяване на административни спорове.  

Няма спор, че споразумението по АПК и споразумението по 

ЗМ са два отделни и различни правни института, които се 

различават по своя предмет, правна сила и правни последици. 

Споразумението по АПК е приложимо само по административни 

спорове, докато споразумението по ЗМ обхваща граждански, 

семейни, търговски, трудови и административни спорове, свързани 

с права на потребители и други спорове между физически и/или 

юридически лица, включително и когато са презгранични. Съгласно 

изричната разпоредба на чл. 178, ал.6 от АПК, потвърденото 

споразумение има значението на влязло в сила съдебно решение. То 

предизвиква правна промяна, като създава изменя или прекратява 

административни правоотношения или решава или предотвратява 

административен спор. Споразумението по ЗМ може да реши или 

предотврати административен спор, но не може да предизвика 

пряка правна промяна и не може да създаде или измени 

административно правоотношение. 

Споразумението по ЗМ по административни спорове няма 

изпълнителна сила и не може да предизвика преки правни 

последици. То не подлежи на принудително изпълнение по реда 

предвиден в АПК. Единствената възможност за гарантиране 

изпълнението на споразумение по ЗМ е разпоредбата на чл. 16, ал. 2 

от ЗМ, която има гражданско правен характер. 

Правната доктрина не изключва случаи, в които механизма на 

приравняване на споразумение по ЗМ на съдебна спогодба може 

ефективно да се приложи и при административните спорове. Това 

са случаите при спорове за административни актове с 

гражданскоправни последици, в частта с която в административният 
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акт е определен размер на обезщетение или друго парично 

притезание. Като пример могат да се посочат административни 

актове, издавани в процедура по отчуждаване на имоти по Закона за 

общинската собственост, в които се определя оценка на отчуждения 

имот. 

Следва да бъде предвидено в хода по процедура по медиация, 

страните да сключват споразумение, в което изрично да се посочи, 

че същото има характер на споразумение по чл. 20 и чл. 178 АПК, 

което има изпълнителна сила по АПК. 

Непълнотата в правната уредба на медиацията по отношение 

прилагането ѝ при административни спорове, безспорно налага 

предприемането на законодателни промени в Закона за медиацията 

и в АПК и специалните закони, като се регламентира детайлно 

производството пред административните органи и 

административните съдилища. Следва да се предвиди изрична 

уредба, относно действие на споразумението по ЗМ при 

административните спорове, както и способи за придаване на 

изпълнителна сила на споразумението. Необходима е изрична 

уредба в АПК, която да предвижда задължение на 

административния съд да напътва страните към медиация и 

споразумение по предмета на делото. 

В България липсата на специално производство за сключване 

на споразумение по АПК, както и изключване на процедурата по 

прилагане на медиация (въведено в чл. 3, ал. 3 от ЗМ) правят 

практически неприложими и двата метода за АРС в 

административното правораздаване. Процедурата по медиация е 

законово регламентирана в чл. 3, ал. 1 от ЗМ и включва освен 

гражданските и търговските дела  и административни спорове, 

свързани с права на потребителите, както и други спорове между 
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физически и юридически лица, включително и когато са 

презгранични. 

В обобщение - безспорни са предимствата както на 

извънсъдебните способи за решаване на административните 

спорове, така и на сключване на споразумения в хода на образувани 

съдебни производства. Чрез тях се постига бързо съвпадение във 

волеизявленията, което внася стабилитет във взаимоотношенията 

между административните органи от една страна и гражданите и 

организациите - от друга, ефектът е икономичен и сигурен, тъй като 

се избягва бъдещ спор, чрез доброволно поемане на задължения. 

 

2. Необходими нормативни промени за успешно 

прилагане на медиацията в административното производство  

Като първа необходима стъпка по изменение на 

законодателството, следва да се предложи предвиждането на 

обвързана компетентност на административния орган посредством 

регламентация, задължаваща го да предложи вариант на 

споразумение на другата страна в административното 

правоотношение, който да бъде съобразен със спецификата на 

материалноправните разпоредби, относими към производствата 

пред различните административни органи. Така, институт уреден в 

процесуалното право ще предизвика пряко и непосредствено 

уреждане на взаимоотношения с последици от материалноправен 

характер. В административното производство то ще замества 

административния акт, разрешавайки спора с доброволни актове на 

страните, а не в условие на власт и подчинение, характерно за 

административноправните взаимоотношения. Всички страни, 

участващи в него, защото то може да е многостранно, ще са 

предварително уведомени за правата и задълженията си и 

доброволно ще ги поемат и изпълняват. Очевидна е двустранната 
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функция на споразумението като предотвратяващо правния спор, но 

и налагащо последици със задължителен характер. 

Следва да се отбележи, че приложимост, споразумението би 

следвало да намери както в случаите на оперативна 

самостоятелност, така и в условие на обвързана компетентност на 

администрацията от конкретен процесуален ред. Все защото чрез 

споразумението спорът ще се реши окончателно и без 

постановяване на административния акт. Така още на фаза - 

сезиране, административния орган ще е обвързан да предложи 

споразумение. 

Като законово регламентирана процедурата по медиация би 

могла да допълни АПК по отношение на спорове, при които 

административният орган и оспорващите страни желаят да сключат 

споразумение, но не намират подходяща процедура да го постигнат. 

Медиацията би бил един успешен способ за регулиране на 

отношенията между административният орган и страната в 

законово установени рамки по следните причини:  

1. Ще позволи участието на професионално подготвен 

медиатор, което ще спести време и финансови разходи при 

намиране точното съдържание на споразумението; 

2. Ще гарантира безпристрастност при търсене на най – 

изгодното и за двете страни решение. 

Правната доктрина изразява становище, че принципно е 

възможно да се постигне споразумение по чл. 20 от АПК, чрез 

провеждане на процедура по медиация, предвид изричното 

включване на административните спорове в предмета на ЗМ. Този 

вариант е възможно най-изгоден за страните и за административния 

орган, тъй като споразумението по чл. 20 от АПК има преки 

административни последици и замества административния акт. 

Споразумението има и превантивен ефект, като предотвратява 
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евентуален правен спор, относно съдържанието и правните 

последици на едностранно издадения административен акт. 

Наложителна е промяна на разпоредбата на чл.  3, ал.  3 от ЗМ, 

която на практика изключва медиацията при административни 

спорове. 

С оглед ефективното прилагане на института по медиация при 

всички административни спорове, с оглед изпълнение на 

Препоръката, следва да бъде отменена /изменена/ разпоредбата на 

чл. 3, ал. 3 от Закона за медиацията, която предвижда, че медиация 

не се провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг 

ред за сключване на споразумение. За целта в ЗМ или АПК би могло 

да се предвиди, страните да изберат кой от двата института 

предпочитат, както и съдът да ги напъти към по-бързият, достъпен 

и икономически по-изгоден за тях. 

Възможността за провеждане на процедура по медиация в 

административните спорове, предвидена в ЗМ следва изрично и 

детайлно да бъде регламентирана в АПК при съобразяване на 

спецификите на административното правоотношение и неговите 

участници, както и възможността за участието на професионално 

подготвен медиатор, което ще се постигне бързина и намаляване 

разходите за постигане на споразумение и най-доброто решение - 

възможност за постигане на споразумение чрез провеждане на 

процедура по медиация. 

Необходими са и промени в АПК, който не урежда 

медиацията, като следва изрично да бъде регламентирана 

възможността административният съд да напътва страните към 

медиация, тъй като сегашната уредба на АПК не позволява 

медиацията да бъде прилагана от административният съд. Липсата 

на уредба в АПК, относно съдебно-свързаната медиация, препятства 

прилагането на ЗМ при административни спорове. 
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Наложителни са спешни законодателни промени, изложени 

по–горе за постигане на следните цели: 

1. Осигуряване на защита правата и законните интереси на 

гражданите чрез подпомагане на разрешаването на спорове 

помежду им по взаимноизгоден, бърз и ефективен начин; 

2. Утвърждаване на медиацията като алтернативен метод за 

бързо и ефективно разрешаване на административни спорове; 

3. Улесняване на достъпа до разрешаване на спорове, чрез 

използване на медиация и осигуряване на връзка между медиацията 

и съдебното производство, провеждане на обучения по медиация и 

разпространяване на идеите на медиацията сред широк кръг лица в 

съдебната система, сред гражданите и административните органи. 

Подобно на уредбата в чл. 140, ал. 3 от ГПК, следва в АПК 

изрично да бъде регламентирана възможността, съдът да напъти 

страните към медиация, ако прецени че повдигнатия спор е 

подходящ за уреждане чрез този способ, още преди насрочване на 

делото, с оглед бързина и процесуална икономия. В АПК изрично 

следва да бъде уредена и процедурата по провеждане на медиация 

пред съда, отчитайки спецификите на административното 

правоотношение или да препраща към чл. 11 и следващите от Закона 

за медиацията.  

С оглед възможността за провеждане на процедура по 

медиация при всички или при по-голям кръг административни 

спорове са наложителни законодателни изменения: 

- Приемане на нова редакция на чл. 3, ал. 3 от ЗМ, която да 

създаде синхрон между действието на АПК и ЗМ – „чл. 3. (3) 

Медиация може да се провежда и в случаите, когато закон или друг 

нормативен акт предвижда друг ред за сключване на 

споразумение.“; 
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- В Закона за медиацията да се предвиди изричен механизъм 

за правно действие на споразумението по ЗМ при административен 

спор, която изрично да укаже, че при административни спорове се 

провежда процедура по медиация по ЗМ, която може да приключи 

със споразумение по ЗМ, или със споразумение по АПК; 

- При евентуална регламентация на административното 

договаряне, ЗМ да придаде на споразумението по ЗМ по 

административни спорове значението на административен договор; 

- Следва да се предвиди изрична уредба на превантивната 

медиация в ЗМ, съобразно изискванията на Препоръка №R(2001) 9 

на СЕ, за да се даде възможност на административният орган да 

инициира превантивна медиация, която да приключи със 

споразумение по чл.20 АПК. Така ще се създаде синхрон между 

АПК и ЗМ и споразумението по чл. 20 АПК ще намери по – широко 

приложение; 

- Следва да се предвиди изрична уредба на съдебно – 

свързаната медиация в АПК и задължение на административния съд 

да напътства страните към споразумение и медиация, като се 

създаде нов чл.178а АПК: 

„Чл. 178а (1) При откриване на заседанието по делото, 

административния съд напътства страните към медиация или 

споразумение по предмета на делото. 

(2) При започване на процедура по медиация, съдът отлага 

делото за нова дата, до която страните следва да представят проект 

на споразумение. 

(3) Ако на следващото заседание от страните бъде представен 

проект на споразумение, съдът го одобрява с определение.“; 

- приемане на „Вътрешни правила“ за прилагане разпоредбите 

на АПК за сключване на споразумение, съгласно чл. 20, ал. 2 от АПК 



                                                                                           
 

40 

 

и  допълване на разпоредбата, като се регламентират компетенциите 

на администрацията в тези отношения.  

Неправителствените организации имат ключова роля в 

осъществяване на принципите за демократично участие в процесите 

на вземане на решения на национално и местно ниво. Съгласно 

действащото законодателство НПО не са част от държавните 

структури, те са юридически и организационно независими от 

държавата и институциите ѝ както и от други обществени сектори. 

Наред с уредбата на АПК, в Закона за нормативните актове, след 

измененията от 2007 г. е предвидена изрична възможност на 

гражданите и юридическите лица да могат да правят предложения 

за усъвършенстване на законодателството. Тези предложения се 

отправят до органа, овластен да издаде нормативния акт, или до 

съответния орган с право на законодателна инициатива. Според 

разпоредбите на чл. 18 от Закона за нормативните актове (ЗНА) тези 

предложения се отправят до органа, овластен да издаде 

нормативния акт (Народно събрание на Република България), или 

до съответния орган с право на законодателна инициатива (всеки 

народен представител и Министерски съвет, съгл. чл.87 от 

Конституцията на РБ). Включването на НПО и граждани в процеса 

на изработване на нормативни актове е предпоставка за 

осъществяване на принципите за откритост и съгласуваност на 

нормотворческия процес, заложени в ЗНА. 

НПО, разполагащи с експертен и организационен капацитет, 

имат право да се възползват от предоставената законова възможност 

и да упражнят правото да отправят предложения, становища, 

експертни оценки и др. до държавните органи, включително в 

процеса по изработване и обсъждане на нормативните актове. Освен 

общата възможност за представяне на предложения и 

усъвършенстването на законодателството, НПО могат да се 
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включват в работата на отделни парламентарни комисии. Същите 

могат да вземат отношения и да представят своите предложения за 

промени в нормативната рамка /в случая АПК и ЗМ/.  Ролята на 

НПО е изключително важна при обсъждане на различни промени в 

разпоредби на законопроекти между първо и второ четене в 

пленарна зала и в ресорните парламентарни комисии, тъй като 

същите могат да се различават от първоначално предложените, 

поради което НПО следва да съсредоточат експертния си потенциал 

между двете четения и да участват активно в работата на ресорните 

комисии. 

На практика взаимодействие между НПО и административни 

съдилища, без посочените по–горе законодателни промени в АПК и 

ЗМ и съгласно сега действащата правна уредба, относно 

приложното поле на медиацията  е трудно постижимо и почти 

невъзможно.  

В тази връзка в рамките на настоящият проект „Партньорство 

между НПО и съд – за ефективност и граждански контрол в 

административното правораздаване“, Сдружение „Младежки 

алианс – Варна ще се възползва от предвидените законови 

възможности съгласно чл. 18 от ЗНА във връзка с преодоляване на 

проблемите при прилагане на медиацията при административни 

спорове с предложения до компетентните държавни органи с право 

на законодателна инициатива за промени в Закона за медиацията, в 

който да се предвиди изрично правното действие на 

регламентираното споразумение при административни спорове. 
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III. Прилагане на медиацията и алтернативните методи за 

решаване на спорове в съдебното производствo в други държави 

Австрия е първата страна в рамките на Европейския съюз, 

която законодателно урежда процедура за провеждане на медиация 

в специален закон. Тя е относима към екологични спорове. През 

2000 г. е приет Закона за оценка на въздействието на околната среда, 

в който е предвидена процедура по медиация в хода на 

административната процедура за оценка на въздействието на 

околната среда на инвестиционен проект. Процедурата се използва 

често и в сферата на градоустройството и инфраструктурни 

проекти, при проекти за управление на отпадъците, промишлени 

съоръжения и  строителство.  

Отчетените положителните резултати от прилагане на 

медиацията при административните спорове в областта на 

екологията са: откритост, прозрачност на процедурата и ролята на 

медиатора като неутрален посредник. 

Споразуменията, постигнати в резултат от медиация, 

подлежат на принудително изпълнение само, ако са сключени под 

формата на съдебна спогодба (Vergleich) или на нотариален акт. 

 

Белгия 

Медиацията е допустима в: 

- гражданското право (включително семейните спорове); 

- търговското право; 

- трудовото право; 

- съществува и медиация по наказателноправни въпроси и в 

областта на възстановителното правосъдие. 

Най-често до медиация се прибягва в гражданското право и 

по-специално по семейните дела. 
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Съгласно чл. 1733 и чл. 1736 от Съдебния кодекс е възможно 

споразумение, постигнато в резултат на медиация, да се признае от 

съдия, с което на това споразумение се придава действителност и 

изпълнителна сила. Що се отнася до правната му форма, в този 

случай споразумението се оформя във вид на съдебно решение.  

Възможно е споразумението, постигнато в резултат на 

медиация, да бъде скрепено в нотариална форма пред нотариус. По 

този начин споразумението става действително и придобива 

изпълнителна сила, без да е необходима намесата на съдия. Това е 

осъществимо само със съгласието на всички страни. 

 

Чешка Република 

Медиацията е допустима във всяка област на правото, освен 

ако не е изключена изрично по закон. Това включва - семейното 

право, търговското право и наказателното право.  

Съгласно Гражданския процесуален кодекс председателят на 

съдебния състав може да нареди на страните по производството да 

проведат първоначална тричасова среща с медиатор, ако това е 

изпълнимо и уместно. В тези случаи производството може да бъде 

спряно за максимален срок от три месеца. 

Споразумение между страните по гражданско дело, 

постигнато в резултат от медиация, може да бъде представено на 

съда за одобрение в по-нататъшното производство. Резултатите от 

медиация, осъществена от Службата за пробация и медиация по 

наказателно производство, могат да бъдат взети предвид от 

прокурора и от съда, когато се произнасят с решение по дадено дело. 
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Дания 

Съществува възможност за медиация по закон по отношение 

на граждански дела в районен съд, висш съд, морски и търговски 

съд, както и за разрешаване на конфликти по наказателни дела. 

Глава 27 от Закона за съдебната власт извежда правилата за 

съдебната медиация по граждански дела, които се гледат в районен 

съд, висш съд, морски и търговски съд. 

По искане на страните съдът може да назначи съдебен 

медиатор, който да помогне на страните да постигнат сами 

споразумение по спора, който ги противопоставя (съдебна 

медиация). 

Медиатор може да бъде съдия или длъжностно лице на 

съответния съд, който се определя да изпълнява функциите на 

медиатор, или адвокат, който е одобрен от съдебната 

администрация да изпълнява функциите на медиатор в района на 

съответния висш съд. 

Всяка страна поема своите разходи по съдебната медиация, 

освен ако не се споразумеят за друго. 

Ако медиацията доведе до споразумение по взаимно съгласие, 

може да бъде изготвен официален протокол, след което делото може 

да бъде прекратено. 

Принудителното изпълнение е допустимо на базата на: 

- помирително споразумение пред съдилищата или други 

органи, в случаите, когато законът разрешава принудителното 

изпълнение на съдебни решения (чл. 478, параграф 1, ал. 2 от Закона 

за съдебната власт); 

- извънсъдебно помирително споразумение, засягащо 

неизплатени дългове, ако споразумението изрично предвижда, че 

може да служи като основание за принудително изпълнение (чл. 

478, параграф 1, ал. 4 от Закона за съдебната власт). 
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Закон № 467 от 12 юни 2009 г. относно съветите за 

разрешаване на конфликти във връзка с извършени престъпления, в 

сила на 1 януари 2010 г., въвежда постоянна, национална система за 

разрешаване на конфликти по наказателни дела. 

Началникът на полицията във всеки полицейски район 

създава съвет за разрешаване на конфликти, където жертвата и 

извършителят могат да се срещнат след извършването на 

престъпление, заедно с неутрален медиатор. 

Медиацията в съвет за разрешаване на конфликти може да се 

проведе само, ако обвиняемият е признал в основни линии 

престъплението и не замества наказанието или другите правни 

последици от престъплението. 

 

Германия 

На 26 юли 2012 г. в Германия влиза в сила Законът за 

медиацията (Mediationsgesetz). С този закон в германското право се 

транспонира европейската директива за медиация (Директива 

2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 

г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и 

търговскоправни въпроси, ОВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 3).  

Законът за медиацията насърчава доброволното уреждане на 

споровете, като включва в процесуалните кодекси (напр. в 

Гражданския процесуален кодекс, Zivilprozessordnung) различни 

стимули в тази насока. Така например при подаване на исковата 

молба в гражданските съдилища страните трябва да заявят дали са 

опитали извънсъдебно уреждане на спора си, например чрез 

медиация, и дали съществуват особени причини за 

непредприемането на такъв процес. Освен това, съдът може да 

насочи страните към медиация или друг способ за извънсъдебно 
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уреждане на спора и ако страните откажат да приемат това 

предложение, да разпореди спиране на производството. 

Най-често срещаните области, в които се използва медиация, 

са семейното, наследственото и търговското право. 

От 2000 г. медиацията се използва в административните 

спорове и всеки десети съдия е активен медиатор. 

Германия е една от държавите – членки, които сравнително 

късно въвеждат медиацията като алтернативен способ. С 

приемането на Закона за насърчаване на медиацията и други методи 

за алтернативно разрешаване на спорове, макар и предназначен за 

граждански и търговски спорове, е предвидено по – широко 

приложение на медиацията, която обхваща и административни 

спорове. С чл. 6 от приетият закон са променени разпоредби на 

Германския административнопроцесуален кодекс, относно 

заварените производства за медиация по административни дела, 

дела за социално осигуряване и данъчни спорове. По силата на 

разпоредбата на §173 от Германския АПК, административните 

съдилища следва да прилагат § 278 от ГПК „Медиация и 

извънсъдебно решаване на спорове, съгласно която съдът при всяко 

положение на делото следва да насочва страните към доброволно 

уреждане на спора чрез медиация или други способи за АРС“. 

Споразумение, постигнато в резултат от медиация, по 

принцип може да бъде изпълнено със съдействието на адвокат или 

нотариус (членове 796a—796c и член 794, ал. 1, точка 5 от 

Гражданския процесуален кодекс). 

 

Естония 

Помирителното производство, предвидено в Закона за 

помирението, може да се използва за разрешаване на всички 

граждански спорове. Помирителното производство се прилага по 
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граждански дела, по които спорът касае частноправни отношения и 

се разглежда от окръжен съд.  

Съгласно Закона за помирението споразумението, сключено в 

резултат на помирително производство, подлежи на изпълнение 

след приключване на съответното изпълнително производство, 

започнало въз основа на молба (членове 627 и 627 от Гражданския 

процесуален кодекс). Нотариус също може да обяви за подлежащо 

на изпълнение споразумение, сключено в резултат на помирително 

производство, проведено от нотариус или адвокат в съответствие с 

правилата, предвидени в Закона за нотариалните заверки. 

 

Ирландия 

Медиацията най-често се използва във връзка с телесни 

повреди, семейноправни и търговски дела и по дела за жалби или 

неправомерна дискриминация съгласно законодателството за 

равенството. 

В Закона за гражданската отговорност и съдилищата от 2004 

г. (раздели 15 и 16) е предвидена медиация. Съдът може да насочи 

страните по дело за телесна повреда да се срещнат, за да обсъдят и 

да постигнат споразумение. Когато някоя от страните не се съобрази 

с тази насока, съдът може да нареди тази страна да заплати 

последващите разходи. 

В областта на семейното право се изисква процесуалните 

представители на страните при развод да обсъдят с клиента си 

възможността за използване на медиация и да предоставят на 

страните имената и адресите на лица, квалифицирани да 

предоставят услуги за медиация. Освен това те са задължени да 

удостоверят пред съда, че са изпълнили изискването за насочване 

към медиация, в противен случай, съдът може да отсрочи 
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производството за период, който счита за достатъчен страните да 

решат дали ще ползват метода медиация. 

При разглеждане на дело, вписано в търговския списък, 

съдията може (съгласно наредба 63A Правилник на Висшите 

съдилища [Търговски производства] 2004 г.), при молба на някоя от 

страните или по собствена преценка да препоръча производството 

или свързани с него въпроси да бъдат отсрочени за период, не по-

дълъг от двадесет и осем дни, за да имат страните време да обмислят 

дали това производство или въпрос могат да бъдат решени чрез 

медиация, помирение или арбитраж. Когато страните решат да 

използват медиация, съдията може да удължи времето.  

Постигнатото при медиацията споразумение може да бъде 

изпълнено принудително като договор. 

 

Гърция 

Услуги по медиация се предоставят: 

- по граждански и търговски дела; 

- по трудовоправни и потребителски спорове; 

- на жертвите на домашно насилие (Закон № 3500/2006);  

- по някои видове престъпления, предвидени в Закон № 

3094/2010. 

Законовото прибягване до медиация спира преклузивните и 

давностните срокове до приключването на процедурата по 

медиация.  

След приключването на медиацията медиаторът, страните и 

техните адвокати подписват протокола от процедурата по медиация. 

Ако поне една от страните поиска това, оригиналът на съставения 

от медиатора протокол се депозира в деловодството на 

първоинстанционния съд на района, в който е била проведена 

медиацията. При подаване на такава молба заявителят плаща 

http://www.courts.ie/rules.nsf/8652fb610b0b37a980256db700399507/71b5764f57d3440980256f340064227a?OpenDocument
http://www.courts.ie/rules.nsf/8652fb610b0b37a980256db700399507/71b5764f57d3440980256f340064227a?OpenDocument
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държавна такса, чието основание и размер се определят със 

съвместно решение на министъра на финансите и министъра на 

правосъдието, прозрачността и правата на човека.  

От подаването му в деловодството на първоинстанционния 

съд протоколът от процедурата по медиация, съдържащ 

споразумението на страните, става изпълнително основание и въз 

основа на него може да се извършва принудително изпълнение (чл. 

904, ал. 2, буква „в“ от Гражданския процесуален кодекс). 

 

Испания 

Закон 5/2012 от 6 юли 2012 г. за медиацията по граждански и 

търговски дела транспонира в испанското законодателство 

Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 

май 2008 г. Този закон установява минимална рамка за 

практикуване на медиация без да се засягат разпоредбите, приети от 

автономните области. 

Медиацията се използва: 

1. при трудови спорове - В някои случаи е задължително да се 

прибегне до медиация преди да се отнесе спорът пред съда. Закон 

36/2011 въвежда изричното прибягване до медиация не само по 

време на досъдебната фаза на помирение, но и след започване на 

съдебното производство. 

2. в гражданската и семейната сфера 

Гражданският процесуален кодекс предвижда възможността 

страните, по взаимно съгласие, да могат да поискат спиране на 

производството, така че да могат да прибягнат до медиация. 

3. в сферата на наказателното право 

Медиацията в сферата на наказателното право има за цел, от 

една страна, реинтегриране на нарушителя в обществото, и от друга 

— обезщетяване на жертвата. За непълнолетни (от 14 до 18 години) 
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медиацията е изрично предвидена като средство за превъзпитание 

на непълнолетното лице. В тази сфера медиацията се извършва от 

екип, който подкрепя прокуратурата за непълнолетни (Fiscalía de 

Menores), въпреки че може да се извърши от организации на 

автономните области и от други органи, като например асоциации. 

4. в областта на административното производство 

Законът за административното производство не предвижда 

изрично възможността за използване на алтернативни средства за 

разрешаване на спорове, с намесата на трета страна 

(heterocomposición), въпреки че и не забранява използването на 

такива средства. 

Този закон също така предвижда възможност 

законосъобразността на административните дейности да може да се 

преразглежда чрез други средства, които допълват съдебните 

средства, за да се предотврати увеличаването на ненужни съдебни 

дела и да се осигурят свързани с по-малко разходи и бързи методи 

за разрешаване на множество спорове. 

 

Франция 

Съгласно френското право страните могат да прибягват до 

медиация във всички области на правото, при условие че тя не 

накърнява нормите на обществения ред, които уреждат социалното 

и икономическо поведение (ordre public de direction). Така например 

няма да е възможно да се сключи споразумение чрез медиация, за да 

се заобиколят императивните норми относно брака или развода. 

Медиация се прилага предимно в областта на семейните дела 

(пред съдия по семейни дела, чрез посредничеството на семеен 

медиатор (médiateur familial)), както и при дела с малък материален 

интерес (дела пред мирови съд или пред районен съд чрез 

посредничеството на помирител (conciliateur de justice). 
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Медиацията е регламентирана законодателно с приемането на 

Указ № 2012-66/2012 г., който транспонира Директива № 

2008/52/ЕО. По отношение на административни спорове, 

медиацията се прилага по изключение.  

Съгласно Френския административнопроцесуален кодекс, 

разпоредбите относно медиацията се прилагат от 

административните съдилища, но само по отношение на 

трансгранични спорове.  

Кодекса за гражданските изпълнителни производства 

предвижда, че споразуменията, постигнати чрез съдебна или 

извънсъдебна медиация, на които съдебните или 

административните юрисдикции са придали изпълнителна сила, 

представляват изпълнителни основания. 

 

Хърватия 

Медиация може да се провежда във всички фази на 

производството пред обикновените и специализираните 

първоинстанционни и второинстанционни съдилища (общинските 

(районните) съдилища, жупанийските (окръжните) съдилища, 

търговските съдилища и Висшия търговски съд), а следователно и в 

хода на производството по обжалване. Медиацията се осъществява 

изключително от съдия от съответния съд, който е преминал 

обучение за медиатор и е включен в списъка на съдиите медиатори, 

изготвен от председателя на съда в рамките на годишното 

разпределяне на задачите. Съдия медиатор не може да извършва 

дейност по медиация по спор, по който е определен за съдия. 
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Италия 

Медиацията е доброволна, въпреки че може да бъде 

предложена от съдия или да се изисква по силата на договор между 

страните. 

В член 12 от Законодателно постановление № 28/2010 се 

посочва, че протоколът от споразумението, при условие че не 

противоречи на публична политика или на императивни норми на 

правото, следва да бъде одобрен след подаване на молба от която и 

да е от страните, от председателя на по-нисшестоящия съд 

(tribunale), в чийто район е базирана организацията за медиация. 

Одобреният протокол представлява право на принудително 

изпълнение върху имущество (espropriazione forzata), специфично 

изпълнение (esecuzione in forma specifica) или регистрация на 

съдебна ипотека (ipoteca giudiziale). 

 

Кипър  

Към медиация може да се прибегне с цел разрешаване на 

всеки спор, при условие че е налице съгласие на страните по него. 

За разлика от другата форма на алтернативно разрешаване на 

спорове (арбитраж), не съществуват закони, които да уреждат 

специално процеса на медиация и поради това няма каквито и да 

било специфични правила, които да е необходимо да бъдат спазвани 

в областта на медиацията. 

В Камарата на представителите (Βουλή των Αντιπροσώπων) е 

внесен и понастоящем се обсъжда законопроект по специфичните 

въпроси на медиацията по семейни дела. 

 

Латвия 

Медиацията се използва най-често при граждански спорове, 

произтичащи от семейноправни и търговскоправни отношения. 
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Литва 

Помирителна медиация (taikinamasis tarpininkavimas) може да 

се използва при гражданскоправни спорове. 

Съгласно Закона за помирителна медиация по 

гражданскоправни спорове компетентният съд се избира от 

страните по спора. Това може да е окръжният съд по 

местожителство или регистрираното седалище на една от страните 

по спора. 

 

Люксенбург 

Медиацията е допустима главно по: 

- административни дела; 

- наказателни дела - прокурорът може, при определени 

условия и преди да постанови повдигане на обвинение, да реши да 

използва медиация, ако чрез нея е възможно: да се предостави 

обезщетение на пострадалото лице, да се разрешат трудностите, 

произтичащи от престъплението и да се спомогне за реабилитацията 

на престъпника. Използването на медиацията не изключва 

последващо решение за повдигане на обвинение; 

- семейни и търговски дела - включва както медиация по 

споразумение, така и съдебна медиация. 

В ограничен брой ясно определени случаи, когато възниква въпрос 

във връзка със семейното право, съдът може да предложи на 

страните да използват медиация и да организира безплатна 

информационна сесия, за да обясни принципите, процедурата и 

резултатите от медиацията; 

- дела по спорове между съседи. 
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Унгария 

Закон № LV от 2002 г. за медиацията обхваща 

гражданскоправни спорове, но изключва медиация по производства 

за клевета, административни решения, производства за 

настойничество, прекратяване на родителски права, производства 

по изпълнение, производства за установяване на бащинство или 

произход и конституционни жалби. 

Страните могат да направят принудително изпълнимо 

съдържанието на своето споразумение, като поискат от съда или от 

нотариус да го включи в спогодба, одобрена от съда, или в 

нотариален акт, който може да бъде принудително изпълнен след 

това. 

 

Малта 

Медиация е допустима при спорове по граждански, семейни, 

социални, търговски и индустриални въпроси. 

 

Холандия 

Медиацията се използва най-често по гражданскоправни и 

публичноправни спорове. 

В Холандия е въведена инициатива „Медиация и 

правораздаване“ (Mediation naast rechtspraak), която се състои в 

това, че окръжният или апелативният съд, който разглежда делото, 

уведомява страните, че съществува възможност спорът да бъде 

уреден чрез медиация. Освен това съдията може да укаже и по време 

на заседанието, че спорът може да се реши чрез медиация, и да 

предложи на страните да пристъпите към този вариант. 

В Холандия от 1 април 2005 г. е разрешено алтернативно 

разрешаване на данъчен спор. Основният аргумент в полза на 

медиацията по административни дела са доказателствата, 
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предоставени от холандски експерти, че държавата спестява средно 

от 20 до 50 хиляди евро за всеки случай, в който се прилага 

процедурата по медиация. 

 

Полша 

Полското право определя, че медиация може да бъде 

използвана в следните области: 

- гражданско право; 

- търговско право; 

- трудово право; 

- семейно право; 

- дела, засягащи непълнолетни; 

- наказателно право 

 По наказателни дела и дела, свързани с непълнолетни, 

споразумение, получено вследствие на медиация, не замества 

съдебното решение и няма обвързваща сила за съда. Условията на 

споразумението могат да обхващат обезщетение за материални и 

нематериални щети, полагане на общественополезен труд, 

задължения към увредената страна, задължения към обществото 

като цяло. 

- съдебно-административни въпроси. 

Към момента медиацията е най-широко застъпена в областите 

на гражданското и наказателното право.  

През 2011-2012 г. медиацията напредва с най-бързи темпове в 

областите на семейното и търговското право. 

По гражданскоправни дела, ако страните са постигнали 

споразумение, то се прилага към протокола. Споразумение, 

получено вследствие на процедура по медиация, което е било 

одобрено от съда и на което е придадена изпълнителна сила, има 
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правната сила на съдебно решение и подлежи на принудително 

изпълнение. 

В гражданските дела започването на процедурата по 

медиация спира давностния срок. 

 

Португалия 

В Португалия са приети публични мерки за насърчаване на 

използването на медиация в специфични области на правото, а 

именно в сферата на семейноправните, трудовите, наказателните, 

гражданските и търговските въпроси. 

Медиацията по семейноправни, трудови и наказателни 

въпроси има собствена структура с медиатори, специализирани в 

съответната област. Гражданската и търговската медиация се 

извършва като част от съдебен процес в съдилища за искове с малък 

материален интерес (Julgados de Paz - мирови съдилища). 

Медиация може да се проведе и извън юрисдикцията на 

горепосочените съдилища, което обикновено е известно като 

извънсъдебна медиация.  

 

Румъния 

Член 2 от Закон 192/2006 позволява на страните да търсят 

медиация в спорове, свързани с граждански или наказателни 

въпроси, семейни въпроси и други сфери на обществени отношения, 

които са предмет на законови разпоредби. Потребителските спорове 

и други спорове, предмет на права, от които лицата могат да се 

откажат, също могат да бъдат разрешавани чрез медиация.  

 

Словения 

Прибягването до медиация е допустимо по граждански, 

семейни, търговски, трудовоправни и други, свързани с имущество 
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дела, по отношение на спорове, които могат да бъдат решени и 

уредени от страните. Медиацията е допустима и по други дела, ако 

това не е изключено по закон. 

Медиацията се използва най-често по граждански, семейни и 

търговски дела. 

В Словения приетият Закон за алтернативното разрешаване на 

съдебни спорове в сила на 15 юни 2010 г., налага на 

първоинстанционните и второинстанционните съдилища да 

приемат и прилагат програми за алтернативно разрешаване на 

спорове, чрез които на страните да се предоставят алтернативни 

средства за разрешаване на правни спорове. Съгласно тези програми 

съдилищата са задължени да допуснат страните да използват 

медиацията в допълнение на останалите форми на алтернативно 

разрешаване на спорове. Министерството на правосъдието и 

държавната администрация поддържа централен указател на 

медиаторите, които работят в съдилищата по програми за 

алтернативно разрешаване на спорове. Няколко неправителствени 

организации (НПО) работят в областта на медиацията: Сдружение 

на медиаторите в Словения (указател на медиаторите), Център за 

медиация към Центъра за правна информация, Сдружение на 

организациите за медиация в Словения — MEDIOS. Прилагането на 

медиацията е допустимо по граждански, семейни, търговски, 

трудовоправни и други, свързани с имущество дела, по отношение 

на спорове, които могат да бъдат решени и уредени от страните. 

Медиацията е допустима и по други дела, ако това не е изключено 

по закон. 

Използването на медиацията е доброволно. Законът за 

медиацията по граждански и търговски дела (ZMCGZ, Официален 

вестник на Република Словения бр. 56/08) дава обща уредба на 

медиацията, т.е. в него е уредена съдебната и извънсъдебната 
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медиация. В него са уредени само основните постановки на 

производствата по медиация, които иначе представляват 

саморегулиращи се механизми. Така например той урежда кога 

започва и свършва медиацията, кой назначава медиатора, основните 

правила за поведение на медиатора, формата за сключване на 

споразумението за уреждане на спора, как да се осигури неговото 

изпълнение и т.н. Страните могат да се отклонят от разпоредбите на 

закона, с изключение на разпоредбите, уреждащи принципа на 

безпристрастност на медиатора и действието на медиацията спрямо 

преклузивните и давностните срокове. 

Информация относно медиацията може да бъде намерена на 

уебсайтовете на различни НПО. Такива са: Сдружението на 

медиаторите в Словения,Сдружението на организациите за 

медиация в Словения — MEDIOS, Центъра за медиация към 

Центъра за правна информация. Обучението на медиаторите се 

осигурява от различни НПО и от Центъра за съдебно обучение към 

Министерството на правосъдието и държавната администрация. 

Споразумението, постигнато в резултат от медиация, не е 

пряко изпълнимо само по себе си. Страните обаче могат да се 

договорят споразумението за решаване на спора да бъде сключено 

под формата на пряко приложим нотариален протокол, съдебно 

споразумение или арбитражно решение. 

 

Словакия 

Механизмите на медиацията са описани в Закон № 420/2004 

за медиацията и за изменение на някои закони. Този закон се 

прилага за спорове по граждански, семейни и трудови 

правоотношения и търговски договори. 

Третото изречение на чл. 99, параграф 1 от изменения Закон 

№ 99/1963 гласи следното: „Ако обстоятелствата по делото 
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позволяват, преди първото заседание и в хода на производството 

съдът може да покани страните на информативна среща с медиатор 

от списъка в регистъра на медиаторите, с цел да се направи опит за 

уреждане на техния спор чрез медиация.“ 

Споразумението, постигнато в резултат на процедурата по 

медиация, трябва да бъде в писмена форма. То се прилага предимно 

по отношение на страните по споразумението и е задължително за 

тях. Въз основа на това споразумение, правоимащата страна може 

да подаде молба за принудително съдебно изпълнение на решението 

или за прилагането му, при условие че споразумението е съставено 

под формата на акт, изготвен от нотариус или е одобрено като 

съдебна спогодба от арбитражен орган. 

 

Финландия 

Медиация се използва както в граждански, така и в 

наказателни дела. По отношение на наказателните дела съществува 

специфична процедура за медиация . 

Въпросите и споровете по гражданското право, отнесени към 

общите съдилища, могат да бъдат уреждани чрез медиация, както е 

посочено в Закона за медиация към съда (Закон 663/2005). Целта на 

медиацията към съда е спорещите страни сами да постигнат 

взаимноприемливо споразумение. Предварителните условия за 

медиация към съда са спорът да е подходящ за медиация и 

медиацията да е уместно средство предвид исковете на страните. 

Едната или двете страни по спора могат да подадат писмена молба 

преди да се обърнат към съда. Молбата трябва да посочва предмета 

на спора и как се разминават позициите на страните. В допълнение, 

трябва да бъдат предоставени основания за това, че въпросът може 

да бъде решен чрез медиация. 
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Помирение (медиация) може да се използва и при дела за 

престъпления, които са определени като отговарящи на условията 

за помирение, като се вземат предвид естеството и начина на 

извършване на престъплението, взаимоотношенията между 

заподозряното лице и жертвата и други обстоятелства, свързани с 

престъплението като цяло. Престъпленията, в които жертви са 

непълнолетни лица, не трябва да бъдат отнасяни за помирение, ако 

жертвата има нужда от специална защита поради естеството на 

престъплението или заради неговата/нейната възраст. 

 

Швеция 

Медиацията е допустима в множество области, но най-често 

към нея се прибягва във връзка с гражданскоправни въпроси. 

Възможно е услугите на медиатор да се потърсят и в рамките 

на съдебното производство. 

От 1 януари 2008 г. всички местни власти в Швеция са длъжни 

да предлагат провеждане на медиация, ако престъпление е 

извършено от лице на възраст под 21 години. Както общинските 

власти, така и полицията могат да поемат инициативата да попитат 

извършителя дали желае да участва в процедура по медиация. 

 

Обединено кралство Англия и Уелс 

Медиация може да се използва за разрешаването на широк 

кръг проблеми от ежедневието, засягащи гражданското и 

търговското право, като жилищни спорове, трудови спорове, 

спорове на работното място, искове с малък материален интерес, 

искове за погасяване на дългове, въпроси за границите между 

имоти, въпроси в областта на трудовоправните отношения, спорове 

от договорното право, искове за понесени телесни повреди и искове 
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за виновна небрежност, както и колективни спорове, свързани с 

вдигане на шум или оказан тормоз. 

Медиацията може да бъде използвана и при семейни спорове 

- развод, разтрогване на гражданско партньорство, молби по Закона 

за децата, включително за определяне на личните отношения между 

родителите и децата.  

Страните по граждански спорове, които са постигнали 

споразумение помежду си посредством медиация, могат да подадат 

молба до съда да придаде правнообвързваща сила на това 

споразумение. 

 

Северна Ирландия  

Основните области, в които се прибягва до медиация, са 

спорове от граждански/търговски, семеен, трудов характер и при 

спорове между общности. 

Споразумение, постигнато посредством медиация и 

подписано от страните, се приема от съдилищата за разрешение на 

съдебен спор.  

Освен това, споразумението може да бъде приведено в 

изпълнение като обвързващ договор между страните. 

 

Шотландия 

Прибягването до медиация е допустимо във всички области 

на правото. Прилага се предимно при семейни конфликти и 

съседски спорове и при търговски и стопански спорове.  

 

Русия 

През 2011 г. влиза в сила Федералният закон на Руската 

федерация от 27 юли 2010 г. N 193-ФЗ „За алтернативна процедура 

за разрешаване на спорове с участието на медиатор (процедура за 
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медиация)“ (по-нататък - Законът за медиацията), в който според 

експерти поставя основата за развитието на медиацията в Русия. За 

да се създадат условия за неговото прилагане, едновременно е приет 

Федералният закон от 27 юли 2010 г. N 194-ФЗ „За изменение на 

някои законодателни актове на Руската федерация във връзка с 

приемането на федералния закон за алтернативна процедура за 

разрешаване на спорове с участието на посредник (процедура на 

медиация)“, който изменя и допълва Гражданския кодекс на Руската 

федерация, Гражданския процесуален кодекс на Руската федерация, 

както и някои други законодателни актове. 

В Русия се утвърждава становището, че не всички 

административни спорове могат да са обект на медиация. 

Чуждестранният опит показва, че административните спорове 

подходящи за процедурата по медиация са със следните 

характеристики: 

- ако страните могат да продължат отношенията, по-

специално, между собствениците на съседни поземлени имоти; 

- наличието на комуникационни проблеми на страните в 

конфликта; 

- ако административният орган има свобода на избор под 

формата на алтернатива на санкциите; 

- ако обстоятелствата на конфликта не подлежат на 

разкриване. 

В този смисъл в Русия се приема, че процедурата по медиация 

е приложима при разглеждане на данъчни спорове, при обжалване 

на незаконосъобразни решения и действия на държавни органи или 

органи на местното самоуправление и на техните длъжностни лица, 

действия (или бездействие) на държавни служители, спорове, 

възникващи в процеса на предоставяне на граждани на обществена 

услуга, уволнение от длъжност и др., спорове между граждани и 
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органи за управление, спорове за нарушения на пенсионното 

законодателство. 

 

Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието се 

публикува от Европейската комисия. В него се прави сравнителен 

преглед на ефикасността, качеството и независимостта на 

правосъдните системи на държавите-членки на ЕС и достъпа до 

алтернативни способи за разрешаване на спорове. Всички 

предоставили данни държави-членки са въвели алтернативни 

способи за разрешаване на спорове. Графиката “Насърчаване и 

стимули на използването на способи за алтернативно разрешаване 

на спорове” обхваща всички алтернативни способи за разрешаване 

на спорове, различни от разрешаването в съда. 

Медиацията, помирението и арбитражът са най-често 

срещаните форми на алтернативните способи за разрешаване на 

спорове. 

Графика 27 илюстрира усилията на държавите членки за 

насърчаване на доброволното използване на алтернативни способи 

за разрешаване на спорове (АРС) посредством конкретни стимули, 

които могат да се различават в зависимост от съответната област на 

правото. 

Графика 1: Насърчаване и стимулиране на използването 

на способи за АРС (*) (източник: Европейска комисия 
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(*) Максимален брой точки: 48 точки. Агрегирани данни въз основа на 

следните показатели: 1) уебсайт с информация относно АРС, 2) 

информационни кампании в медиите, 3) брошури за широката 

общественост, 4)съдилищата предоставят специални 

информационни сесии относно АРС при поискване, 5) в съдилищата 

има координатори за АРС/медиация, 6) публикуване на оценки за 

използването на АРС, 7) публикуване на статистически данни за 

използването на АРС, 8) правната помощ покрива направените за 

АРС разходи (частично или изцяло), 9) пълно или частично 

възстановяване на съдебните такси (включително държавните 

такси, ако АРС е довело до успешно решаване на спора), 10) не се 

изисква адвокат за процедурата по АРС, 11) съдията може да 

действа като медиатор, и 12) споразумението, постигнато от 

страните, се признава от съда. За всеки един от тези 12 показателя 

се присъжда по една точка за всяка област на правото. DK: всеки съд 

има представител, отговарящ за насърчаването на използването на 

медиация. Административните съдилища могат да предлагат на 

страните да прибягнат до медиация. IE: административните дела 

са част от категорията на гражданските и търговските дела. EL: 

при процедурите за възлагане на обществени поръчки има 

възможност за прилагане на АРС на етапа пред административните 

апелативни съдилища. ES: АРС е задължително по трудовоправни 

казуси. LT: секретар от Националната съдебна администрация 
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координира процедурите по съдебна медиация в съдилищата. PT: при 

граждански/търговски спорове съдебните такси се възстановяват 

само когато делото се гледа от мирови съдия. SK: словашкият правен 

ред не допуска използването на АРС за административни цели. SE: 

съдиите имат процесуална автономия по отношение на АРС. 

Разбира се, съдията е длъжен да се стреми към постигането на 

спогодби по взаимно съгласие, освен ако това е неуместно. 

Представените законодателни рамки в посочените държави и 

бързите темпове, с които навлизат и се утвърждават алтернативните 

способи за разрешаване на спорове, включително и на 

административни спорове показват, че АРС стават все по-уместни и 

предпочитани, поради тяхната гъвкавост, достъпност, ефективност 

и икономическа изгодност. 

 

2. Обобщаване на добри практики с възможно приложение 

в България 

В различните държави от ЕС има възприети дейности 

целящи въвеждане и използване на медиацията в изпълнение на 

Европейските актове свързани с медиацията. Без претенции за 

изчерпателност, тук ще разгледаме транспонирането на 

европейските изисквания в националните законодателства на 

страните, в отделни аспекти на процеса по медиация. 
Напътване от съда към медиация  

- в някои държави членки участието в информационни срещи 

относно използването на медиацията е задължително, по 

инициатива на съдията (Чешката република) или във връзка с 

конкретни спорове, предвидени от закона, като например 

семейноправни въпроси (Литва, Люксембург и Англия и Уелс); 

- някои държави членки изискват адвокатите да информират 

клиентите си за възможността да използват медиация и/или в 

молбите до съда да се посочва дали е направен опит за медиация или 
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дали има някакви причини, поради които не може да се направи 

медиация.  

Задължителна медиация, стимули и санкции  

- в 5 държави членки медиацията е задължителна в отделни 

специфични случаи - в Италия медиацията е задължителна при 

много и различни видове спорове, в Унгария и Хърватия – при някои 

семейноправни спорове;  

- значителен брой държави членки насърчават използването 

на медиация чрез предоставяне на финансови стимули за страните. 

Тринадесет държави членки предоставят финансови стимули за 

медиация, чрез намаляване или пълно възстановяване на таксите и 

разноските за съдебното производство, ако бъде постигнато 

споразумение чрез медиация (по време на спряно съдебно 

производство). В Словакия се възстановят 30%, 50% или 90% от 

съдебни такси, в зависимост от фазата на производство, в която е 

постигнато споразумение чрез медиация;  

- Пет държави членки налагат санкции като средство да 

насърчат използването на медиация. В Унгария има санкции за 

страните, които, след като са сключили споразумение, постигнато в 

резултат от медиация, са се обърнали към съд или не изпълняват 

задълженията, поети по силата на споразумението в резултат на 

медиация. В Ирландия се прилагат санкции за необоснован отказ да 

се обмисли медиация. В Италия на спечелилата страна в съдебното 

производство не се възстановяват разноски, ако преди това тя е 

отхвърлила предложение за медиация със същите условия като 

съдебното решение. Санкции съществуват и в случаите, в които 

медиацията е задължителна, но страните не се възползват от нея, а 

вместо това се обръщат към съда. В Полша съдът може да задължи 

една от страните, която по-рано се е съгласила на медиация, но 

отказва да участва в нея без основания, да заплати съдебните 
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разноски, независимо от изхода на делото. В Словения съдът може 

да осъди страна, която без основание отхвърля насочването на 

случая за извънсъдебна медиация, да плати пълният размер или част 

от съдебните разноски на ответната страна.  

Изпълняемост на споразумения, постигнати чрез 

медиация  

- В Белгия, Чешката република, Унгария и Италия не се 

изисква изрично съгласието на всички страни по спора, за да може 

да се подаде молба за придаването на изпълнителна сила на 

споразумението, постигнато в резултат на медиация;  

- В Гърция и Словакия молба за придаване на изпълнителна 

сила може да бъде подадена от една от страните без изрично 

съгласие от другите страни;  

- В Полша чрез подписването на споразумението страните 

дават съгласието си за искане на одобрението на съда за придаване 

на изпълнителна сила на споразумението. 
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VI. Механизъм за обратна връзка и оценка от страна на 

гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с органите на 

съдебната власт 

Чрез механизма ще се гарантира ефективна обратна връзка от 

страна на гражданите и бизнеса за взаимоотношенията им с 

органите на съдебната власт. Основен принцип на гражданското 

участие в областта на съдебната система е именно даването на 

обратна връзка, чрез мнения, предложения от граждани, НПО, 

бизнес за дейността на правораздавателните органи. 

Механизмът включва дейности насочени към органите на 

съдебната власт и към обществеността и НПО. В рамките на 

извършваните дейности гражданите ще имат възможност свободно 

да упражняват своето право, а от друга страна административните 

съдилища ще получават не само оценка за работата си, но и 

предложения и идеи, т.е. гражданите се явяват коректив на властта. 

Крайната цел от прилагането на Механизма е да бъде подпомогната 

реформата в съдебната система и да се повиши активността на 

юридическите лица с нестопанска цел и гражданското общество в 

рамките на процеса на осъществяване на граждански контрол. 

Прилагане на Механизма 

За ефективното прилагане на Механизма е необходимо 

осъществяването на следните етапи:  

Етап I – Наблюдение/ Участие/ Събиране на данни  

Етап II – Пряка обратна връзка 

Етап III Обобщаване и анализ. Предложения за промени 

Разработеният Механизъм включва инструментариум, 

описващ конкретните стъпки, които отделните целеви групи трябва 

да предприемат, за да осигурят надеждна обратна връзка, 

приложима за функционирането му. 
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Етап I включва: 

1. Анкета за определяне на степента на удовлетвореност 

от работата на съда 

Анкетата е разработена като психометрична скала (на база 

Ликертова скала) и предоставя възможност за оценка от страна на 

гражданите и бизнеса и даване на мнение за отношенията им със 

съдебната институция. Типа въпроси, използвани в анкетата, са 

изключително ефективни, тъй като анкетирания отбелязва 

отговорите си върху рейтингова скала (от 1 до 5), като референтните 

стойности са поставени само в началото и в края ѝ. Предоставянето 

на диапазон от възможни отговори между две екстремални позиции, 

сред който анкетираните да открият своето мнение, ще помогне по-

лесно да се идентифицират областите, които изискват конкретно 

подобрение. 

За разлика от въпросите, изискващи еднозначен отговор 

да/не, въпросите с психометрична скала дават възможност да бъде 

събрана по-прецизна информация от респондентите, а именно – 

различни степени на отношение и мнение, на съгласие или 

несъгласие с формулирания въпрос, използвайки симетрична скала, 

която регистрира различния интензитет на отношението на 

анкетираните към въпроса.  

Анкетата ще бъде он лайн базирана, като целта е по този 

начин да стигне до възможно най-широк кръг от граждани и 

представители на бизнеса, което от своя страна ще осигури 

достатъчна валидност на получените резултати. Структурата на 

анкетата и начина на попълване максимално ще улесняват 

анкетираните, с цел отделяне на минимум от време. Единственото 

изискване ще бъде анкетирания да е имал взаимоотношения със 

съда в рамките на съответното производство.  

Анкетата може да бъде активна: 
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- на сайта на съответния съд или  

- на сайт на съответното НПО, което ще извършва 

обобщаване на резултатите и представянето им на съда. В този 

случай съдът изгражда връзка от своя сайт към анкетата, с цел 

разширяване на достъпа до анкетата и включването на по-голям 

брой лица в нея. 

 Съответното НПО, което ще извършва обобщаване на 

резултатите следва да предвиди и осигури онлайн формуляри и 

съответния софтуер за обработка на данни, което ще направи 

наблюдението по-ефективно и ще намали разходите по 

приложението Механизма. Достъпът до натрупаните от 

наблюденията данни както от НПО, така и от председателя на съда 

(оторизиран служител на съда) ще направят възможна бързата 

реакция и корекция при регистриране на повтарящи се 

нередности/проблемни точки. 

2. Провеждане на разяснителни кампании по определен 

аспект от дейността на съда в рамките на провежданите „отворени 

врати“ насочени към гражданите, НПО и бизнеса. Разяснителните 

кампании ще бъдат водени от съдия в съответния съд. Като форма 

на обратна връзка тук ще бъде използван въпросник, с попълването 

на който участниците ще дадат мнение за полезността, достъпността 

и готовността си да посетят и други организирани от съда 

разяснителни кампании и/или обучения. 

Обобщена и анализирана информация от въпросниците ще 

даде актуална снимка на необходимостта от провеждане на разясни 

телни кампании, ще очертае значимите за гражданите теми 

и аспекти от дейността на съда нуждаещи се от този вид дейност. 

3. Провеждане на обществени слушания по теми от 

дейността на съда насочени към гражданите, НПО и бизнеса, които 

ще бъдат водени от съдии от съответния съд. В края на всяко 
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обществено слушане, на участниците ще бъде предоставен 

въпросник, с попълването на който те ще дадат мнение за 

проведеното събитие, полезността му за гражданите и бизнеса, 

както и ще определи необходимостта от провеждане на такъв тип 

срещи между гражданите, бизнеса и НПО с представители на 

съдебната институция. 

Събраната и анализирана информация от въпросниците ще 

послужи за определяне на необходимостта от провеждане на 

обществени слушания, вида и структурата им, начина на 

представяне на информацията и темите. 

4. „Имат думата експертите“ – рубрика, в която 

представители от наблюдавания съд или експерти-юристи дават 

разяснения по прилагането на правото по конкретно дело и/или по 

общозначими казуси. 

Поддържането на такава рубрика ще даде възможност на 

гражданите и бизнеса да повишат правната си култура по въпроси 

от дейността на съда, както и ще допринесе за повишаване на 

доверието в съдебната власт.  

 Рубриката може да бъде поддържана: 

- в сайта на съответния съд или  

- в сайта на НПО, като поддържането от НПО би 

гаранатирало едно по-добро взаимодействие между съдебната 

институция и гражданското общество. В този случай съдът 

изгражда връзка от своя сайт към анкетата, с цел разширяване на 

достъпа до анкетата и включването на по-голям брой лица в нея. 

 

Етап II включва: 

1. Пряка обратна връзка 
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Изготвяне на обобщени резултати от анкетата и двата 

въпросника и представянето им на тримесечни срещи между съда и 

НПО. 

В провежданите срещи ще могат да се коментират 

идентифицираните в данните постижения и зони нуждаещи се от 

промяна, като директното обсъждане ще дава възможност за 

разясняването на отделни нюанси в очакванията или заблудите на 

някоя от страните. Така по време на целия процес ще има 

възможност за преодоляване на процедурни пропуски и извършване 

на необходимите промени и допълнения на използвания 

инструментариум.  

Обобщените резултати за период от една година ще се 

публикуват в бюлетин на гражданския наблюдател. 

 

Етап III Обобщаване и анализ. Предложения за промени  

В заключителния етап от прилагането на Механизма ще бъдат 

идентифицирани нуждите от конкретни промени, както в подкрепа 

на технологията за взаимодействие между страните, така и в 

актуалността на инструментите за отчитане на състоянието на 

взаимоотношенията между гражданите и бизнеса с органите на 

съдебната власт 

В резултат от прилагането на Механизма ще бъдат 

постигнати по-добри резултати по отношение на: 

- взаимодействието между ключовите заинтересовани 

страни в процеса на осъществяване на граждански контрол върху 

съдилищата; 

- повишаването на активността на юридическите лица с 

нестопанска цел и гражданското общество в рамките на процеса на 

осъществяване на граждански контрол; 
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- повишаването на информираността на юридическите лица 

с нестопанска цел, гражданското общество и бизнеса за различни 

аспекти от дейността на съдебните органи; 

- повишаването на правната култура на гражданското 

общество; 

- предприемането на конкретни дейности от съда, въз основа 

на регистрирани проблемни зони във взаимоотношенията си с 

гражданите и бизнеса с цел повишаване на доверието в съдебната 

власт; 

- отразяването на оценката от Механизма при атестирането на 

съдии – Има възможност резултатите от анкетите за степен на 

удовлетвореност от конкретен съдебен състав да се използват при 

атестиране на съдии, председател и заместник-председател на съд в 

частта - специфични критерии по чл. 18, т. 2 (умения за водене на 

съдебни заседания) и чл. 36, т. 1 от Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за 

показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, 

председател и заместник-председател на съд (Наредба 2) и 

допълнителни критерии по чл. 23, т. 3 (издига авторитета на 

съдебната власт) и чл. 41 от Наредба 2.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Алтернативните способи за решаване на спорове са 

приложими в административното производство. Нещо повече, те са 

абсолютно необходими в контекста на съдебната реформа и 

нормативното подсигуряване на процеса на улесняване 

въвеждането им в гражданския оборот е важна и спешна стъпка, 

която изисква услията и експертизата на всички заинтересовани 

страни /съдебна система, структури на гражданското общество, 

политици и експерти/, в условията на широко обществено 

партньорство. 


