
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕДИАЦИЯ 

При осъществяване на медиация, в качеството ми на медиатор, вписан под 
№20060523004 в Единния регистър на медиаторите към МП, съблюдавам разпоредбите на 
Закона за медиацията  и Процедурните и етични правила за поведение на медиатора, 
съгласно  глава ІV от НАРЕДБА № 2 /15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на 
организациите, които обучават медиатори, както и други, приложими към дейността 
нормативни актове и добрите нрави.  
 

I. ПРИНЦИПИ НА МЕДИАЦИЯТА 
 

Доброволност и равнопоставеност 

Страните имат равни възможности за участие в процедурата по медиация. Те участват 

в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят. 

Неутралност и безпристрастност 

Медиаторът не проявява пристрастие и не налага решение по спора. В процедурата 

по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните. 

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. 

Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му 
доверени от участниците и имат значение за решаването на спора - предмет на 
медиацията, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е доверил. 

Изключение от поверителния характер на медиацията се допуска в случаите, когато:  
а/това е необходимо по съображения за нуждите на наказателния процес или 

свързани със защитата на обществения ред;  
б/трябва да се осигури закрилата на интересите на деца или да се предотврати 

посегателство над физическата или психическата неприкосновеност на определено 
лице, или  

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

 
I. РОЛЯ НА МЕДИАТОРА 

 
1. Медиаторът осъществява дейността си добросъвестно при спазване на закона, 

добрите нрави и процедурните и етичните правила за поведение на медиатора.  
2. Медиаторът приема да води процедурата само ако може да гарантира своята 

независимост, безпристрастност и неутралност. 
3. Медиаторът не може да дава правни съвети. 
4. По време на процедурата медиаторът е длъжен да се съобразява с мнението на 

всяка от страните по спора. 
5. Медиаторът се оттегля от процедурата при възникване на обстоятелства, които 

биха породили съмнение в неговата независимост, безпристрастност и 



неутралност. 
6. Медиаторът не може да съобщава на другите участници в процедурата 

обстоятелства, които се отнасят само до една от страните по спора, без нейното 
съгласие. 

7. Медиаторът не отговаря, ако страните не постигнат споразумение. 
8. Медиаторът не отговаря за неизпълнение на споразумението. 

 
II. ПРОЦЕДУРНИ И ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА 

 
1. За започване на процедура по медиация се подава предложение от едната или от 

двете страни по спора до медиатора, което съдържа: имената на страните; адрес, 
телефон, факс; кратко описание на спора. 

2. Медиацията протича в рамките на една или повече срещи/сесии. Те се насрочват 
след съгласуване с всяка от страните в удобно за тях време. 

3. Медиаторът информира страните за същността на медиацията и за нейните 
последици в началото на първата среща. 

4. Медиаторът изисква от страните да изразят писмено или устно своето съгласие за 
участие, след като се убеди, че те са разбрали същността и последиците от 
медиацията. 

5. Медиаторът създава благоприятна обстановка за свободно общуване на страните 
по спора с цел те да подобрят отношенията си и да постигнат споразумение. 

6. Медиаторът осигурява условия споразумението между страните да се постигне по 
взаимно съгласие и с разбиране на договореностите в него. 

7. Медиаторът не може да дава правни съвети, а само подпомага страните да 
постигнат взаимно приемливо споразумение. 

8. Медиаторът уважава мнението на всяка от страните по спора и изисква уважение 
от тях. 

9. Медиаторът има право да прекрати медиацията, ако собствената му преценка и 
етика го навеждат на мисълта, че медиацията не протича по законен или етичен 
начин. 

10. Медиаторът приема да посредничи между страните по спора, при условие че може 
да запази своята безпристрастност. По време на процедурата той не следва да 
проявява предразсъдъци и пристрастия, основани на личните качества на 
страните, тяхното минало или представянето им в процедурата по медиация. 

11. При представянето си на страните медиаторът разкрива обстоятелствата, които 
могат да доведат до конфликт на интереси. 

12. Медиаторът пази тайна за обстоятелствата, фактите и документите, които са му 
станали известни в хода на процедурата по медиация. 

13. При прекратяване на функциите си медиаторът не е освободен от задължението си 
да пази тайна, свързана с дейността му като медиатор. 

14. Медиаторът започва процедурата по медиация, след като страните приемат 
условията за заплащане на труда му. Медиаторът не може да определя под условие 
размера на възнаграждението си или да го обвързва с изхода от решаването на 
спора. 

15. Медиаторът популяризира дейността си по начин и със средства, които дават вярна 
представа за медиацията. 

 
гр. Бургас             Медиатор 
01.08.2018 г.                                                                                   Пешка Чернокожева 


