
ПРАВИЛА В ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯ 

 

І. Основни принципи 
1.    Доброволност и равнопоставеност:  участието в процедурата по медиация е 

доброволно, участниците имат равни възможности за участие, като могат да се 
оттеглят по всяко време. 

2. Поверителност:  Разискванията във връзка със спора са поверителни. 
Участниците в процедурата по медиация са длъжни да пазят в тайна всички 
обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на 
процедурата. 

3.  Независимост и безпристрастност на медиатора: медиаторът е длъжен да 
участва и ръководи процедурата по безпристрастен начин, като осигури на 
страните равнопоставеност на участието им. Медиаторът няма право да налага 
решение. 

 
ІІ. Провеждане на процедурата 

4. Процедурата по медиация започва по инициатива на страните по спора, като 
всяка от тях може да направи предложение за разрешаване на спора чрез 
медиация. 

5. Процедурата по медиация се осъществява от един или повече медиатори, 
посочени от страните. 

6. Страните по спора участват в процедурата лично или чрез представител. 
Упълномощаването се извършва в писмена форма. 

7. В процедурата по медиация могат да участват и адвокати, както и други 
специалисти. 

8. Преди започване на медиацията медиаторът/ите информира страните за 
същността на медиацията и за нейните последици и изисква тяхното писмено 
или устно съгласие за участие. Страните могат да уговорят заедно с медиатора 
условията на процедурата – правилата, по които ще се провеждат разговорите, 
както и време, място, език, продължителност, участници и други параметри на 
процедурата. За неуредени изрично от страните хипотези се прилагат 
настоящите правила. 

9. Максималният законов срок за провеждане на медиация не може да е повече от 
6 месеца от започването й. 

10. Страните приемат, че изходът от медиацията зависи от активното им участие 
и готовност за сътрудничество и че тя може да бъде прекратена от медиатора 
при липсата на воля за сътрудничество или за разрешаване на спора. 

 
ІІІ. Статут и функция на медиаторите 

11. Медиацията се провежда от медиатор, който отговаря на законовите 
изисквания съгласно Закона за медиацията, преминал е обучение по медиация 
и е вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на 
правосъдието. 

12. Медиаторите следва да създаде подходящи условия за провеждането на 
преговори между страните и постигане на споразумение, като запази своята 
безпристрастност и неутралност. 

13. Медиаторът е длъжен да запази в тайна получената от страните информацзия.  



14. Медиаторът ръководи провеждането на разговорите, като осигурява 
възможност да бъде изслушан всеки от участниците. Отговорност на медатора 
е да бъдат установени спорните въпроси и фактите, както и да бъдат 
изследвани интересите на всяка страна. 

15. Медиаторът подпомога страните в търсенето на подходящи варианти за 
разрешаване на спора при запазване интересите на страните. 

16.  Медиаторът съдейства при уточняването на съдържанието на спогодбата, като 
изяснява точното намерение на страните по ясен и конкретен начин. 

17. Медиаторът няма право да дава съвети или указания на страните как да 
разрешат спора си, нито да им налага обвързващо решение. 

18. Медиаторът няма задължение да анализира или защитават законните права и 
задължения на страните. 

19. Медиаторът не носи отговорност за постигането на споразумение, нито за 
изпълнението на договореностите между страните.  

20. Медиаторът има право да прекрати процедурата при очевидна липса на 
намерение от страните за постигане на споразумение, както и когато с 
поведението си страните не оказват необходимото съдействие за провеждането 
й. 

21. Медиаторът не може да бъде призоваван като свидетел по спора, чието 
разрешаване е подпомагал в качеството си на медиатор, освен в хипотезите на 
изключенията от поверителността съгласно Закона за медиацията или по общо 
съгласие на страните. Медиаторът не може да действа като консултант или 
представител на някоя от страните по същия спор, както по време на 
медиацията, така и след приключването й. 

22. Страните могат да се консултират с доверен правен съветник във всеки момент 
от медиацията, включително да участват с такъв по време на процедурата. Във 
всички случаи, преди подписване на споразумението е силно препоръчително 
страните да потърсят адвокатски съвет по отношение на поетите със 
споразумението ангажименти. 

23. Медиаторът не отговаря за изготвянето или подаването на каквито и да е 
правни документи, включително за оформянето на споразумението между 
страните по начин, по който да бъда валидно и обвързващо за тях. Това е 
ангажимент на страните и техните адвокати.  

 
ІV. Поверителност 

24. Всички участници в медиацията се задължават да пазят в тайна всички 
обсъждания и документи, обменени в медиация и да спазват законовите 
изисквания в тази връзка. По време на процедурата не се водят протоколи, а 
след приключване на процедурата водените записки се унищожават. 

25. Писмена или устна информация, дадена на отделна среща между медиатора и 
едната страна, няма да бъде разкривана пред никого, включително пред 
другата страна, без изричното съгласие на страната, която я е предоставила.  

26. Поверителността отпада в следните случаи: 

• когато това е необходимо по съображения за нуждите на наказателния 
процес или свързани със защитата на обществения ред; 

• когато трябва да се осигури закрилата на интересите на деца или да се 
предотврати посегателство над физическата или психическата 
неприкосновеност на определено лице, или 



• когато разкриването на съдържанието на споразумението, постигнато в 
резултат на медиация, е необходимо за прилагането и изпълнението на 
същото споразумение. 
 

V. Постигане на споразумение 
27. Съдържанието и формата на споразумението се определят от страните. 

Формата може да бъде устна, писмена и писмена с нотариална заверка на 
подписите на страните по спора. Писменото споразумение съдържа мястото и 
датата, на която е било постигнато, имената на страните и техните адреси, за 
какво се съгласяват те, името на медиатора, началната дата на процедурата и 
подписите на страните. 

28. В споразумението страните могат да предвидят отговорност за неизпълнение 
на предвидените в него задължения. 

29. Споразумението обвързва само страните по спора и не може да се 
противопостави на лица, които не са участвали в процедурата. 

30. Споразумението задължава страните само за това, за което са се договорили. 
31. Споразумение, което противоречи на закона или го заобикаля, както и което 

накърнява добрите нрави, е нищожно. 
 

VІ.  Спиране и прекратяване на процедурата 
32. Процедурата по медиация се спира в следните случаи: 

• по общо съгласие на страните или по искане на една от страните; 

• при смърт на медиатора; 

• в случаите на оттегляне на медиатора при възникване на обстоятелства, 
които биха породили съмнение в неговата независимост, 
безпристрастност и неутралност; 

33. Процедурата по медиация се прекратява в следните случаи: 
 

• с постигането на споразумение; 

• по взаимно съгласие на страните; 

• при отказ на една от страните; 

• при смърт на страна по спора; 

• при прекратяване на юридическото лице - страна по спора; 

• с изтичане на 6 месеца от началото на процедурата. 
 
Тези правила са приети от компетентния орган на „ЕС ПИ ЕС ВИ БАЛАНС“ ООД и 
са в сила от 01 януари 2019г. 
 


