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Увод 

 

 

С Решение № 672 от 01.10.2001 г. Министерският съвет на Република България 

прие Стратегия за реформа на българската съдебна система. Стратегията има за 

основна цел да осигури пълна защита на принципите на правовата държава, 

върховенството на закона и ефективно прилагане на правото на ЕС. През март 2002 г. е 

одобрен план за действие, който очертава краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

промени в съдебната система за периода 2001-2006 г. Стратегията се състои от 19 

точки, като точка XVI е посветена на алтернативните способи за решаване на спорове, 

един от които е медиацията. 

На база на приетата стратегия през 2004 г. е приет Закона за медиацията, чрез 

който за първи път в българската правна система е въведен института на медиацията. 

В световен мащаб медиацията е считана за най-бързо развиващия се способ за 

алтернативно решаване на спорове. Със своята непреходна универсалност, 

практичност и неформалност медиацията има потенциала да бъде утвърдена като 

способ, който реално да разтовари задъхалата се от множество спорове съдебна 

система и да даде реална алтернатива пред обществеността за бърз и евтин и, най-

важното, ефективен метод за решаване на възникнали спорове в широк спектър от 

обществените отношения. 

Според някои мнения алтернативното решаване а спорове /АРС/ е много повече 

от обикновено средство за облекчаване работата на съдилищата. Мирното решаване 

на спорове като доброволно решение от информирана страна е започнало да се 

разглежда като правна ценност, която трябва да бъде насърчавана от обществото. По 

този начин АРС се поставя редом до основни правни ценности като мир, ред, 
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справедливост, свобода на индивидите и нациите, като съдебното решаване на 

споровете остава като последно средство за решаване на споровете в съвременното 

правово общество. 

Въпреки своя потенциал обаче и въпреки очакванията, медиацията до момента 

не постига целения ефект. Възможно е това да се дължи на краткия срок от 

въвеждането й - изминалите няколко години са недостатъчни за налагане и 

популяризиране на този алтернативен метод за решаване на спорове. Следва да се има 

предвид и обстоятелството, че медиацията няма своята историческа традиция в 

България, поради което е трудно да се осъзнае социалната необходимост от нея.  

Казаното в още по-голяма степен важи и за медиацията по трудовоправни 

спорове /ТПС/. Както ще стане ясно от настоящия анализ, такава е предвидена и 

възможна съгласно българското право. Въпреки това, поради множество фактори, като 

неясна и непрецизна нормативна уредба, липса на устойчиви и последователни мерки 

за разясняване пред обществото на ползите от института, наложилите се отношения на 

власт и подчинения между работодател и работник, прави на пръв поглед медиацията 

по ТПС трудно приложима. 

Въпреки това, отчитайки огромните ползи, които прилагането на института би 

могло да донесе на всяка правова държава, следва да се предприемат последователни 

и задълбочени действия, както от държавата, така и от неправителствения сектор, а и 

от цялото общество за проучване и адаптиране на института на медиацията към 

потребностите на трудовите правоотношения в страната. 

С оглед на това Сдружение “Център за правна защита” започна изпълнението на 

проект по Оперативна програма “Добро управление” № BG05SFOP001-3.003-0059 

“Трудовата медиация - адекватен способ за реформиране на съдебната система чрез 

извеждане на част от трудовоправните спорове извън съдилищата”. 

Общата цел на проекта е да подпомогне реформата на съдебната система чрез 

повишаване информираността на обществеността по въпросите, касаещи 
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трудовоправните спорове и да предложи адекватни мерки за реформа, които могат да 

доведат до реални резултати за облекчаване и подобряване работата на съдебната 

система. 

Екипът по проекта си е поставил и следните специфични цели: 

- Изготвяне на подробен анализ на нормативната уредба в сферата на 

медиацията, на съдебната практика и на съществуващите добри практики при 

извънсъдебно решаване на спорове; 

- Създаване на информационен портал за медиация, насочен към решаване на 

трудовоправни спорове; 

- Изготвяне на предложения за нормативни промени, които даподпомогнат 

реформата в съдебната система, чрез въвеждане на задължителна медиация при 

трудовоправни спорове и разтоварване на съдилищата от дела, които могат да бъдат 

решени чрез медиация и споразумение между страните. 

 

Настоящият анализ има за цел да разгледа приложимата правна уредба, 

уреждаща института на Медиацията в България, да разграничи правни норми, които са 

приложими и биха могли да регулират медиацията по трудовоправни спорове, както и 

да индивидуализира нормите и принципите, които следва да се адаптират 

допълнително към спецификите на трудовото правоотношение. Анализът също така 

следва да даде основа и изходни данни за слабостите в нормативаната уредба по 

трудови спорове в страната, както и на предложение за подобряването й. Анализът е 

насочен към приложимото законодателство към медиацията по трудовоправни 

спорове и няма за цел да прави цялостен анализ на медиацията като общ правен 

институт, приложим към всички видове спорове, предвидени в Закона за медиацията. 
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Част I.  

Aнализ на нормативната уредба в сферата на медиацията 

и трудовите спорове 

 

 

1. Нормативна уредба на медиацията по трудовоправни спорове в България. 

 

Медиацията в Република България е регулирана от няколко национални и 

наднационални акта: 

 

Национална правна рамка: 

- Закон за медиацията (Обн. ДВ бр. 110 от 17 Декември 2004 г., изм. ДВ бр.86 от 

24 Октомври 2006 г., изм. ДВ бр. 9 от 28 Януари 2011 г., изм. ДВ бр. 27 от 1 Април 2011 

г., изм. и доп. ДВ бр. 77 от 18 Септември 2018 г., изм. ДВ бр. 17 от 26 Февруари 2019 г.); 

- Процедурни и етични правила за поведение на медиатора, одобрени със 

Заповед № ЛС-04-364/17.06.2005 г. на Министъра на правосъдието, издадена на 

основание §1 от ПЗР на ЗМ; 

- Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на 

организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; 

за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на 

медиаторите; 

- Правила за осъществяване на контрол за спазване на изискванията за обучение 

на медитори и за реда за извършване на проверки на организациите по чл. 2 от 

Наредба № 2 от 15.03.2007 г., одобрени със Заповед № 20-04-1892/02.11.2012 г. на 

Министъра на правосъдието. 
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Наднационална правна рамка: 

- Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. 

относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и трудовоправни въпроси; 

- Препоръки на Комитета на министрите на Съвета на Европа: 

R(98)1 oтносно семейната медиация; 

R(99)19 относно медиацията по наказателни въпроси; 

R(2001)9 относно медиацията между административни власти и  частни 

лица; 

R(2002)10 за медиация по граждански въпроси; 

- Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за 

алтернативно решаване на потребителски спорове; 

- Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 

г. относно онлайн решаване на потребителски спорове; 

- Европейски кодекс за поведение на медиатори. 

Като държава-членка на Европейския съюз България е длъжна да прилага 

описаните нормативни актове като част от вътрешното законодателство на страната. 

 

2. Понятие за трудовоправен спор 

 

Индивидуални трудови спорове (ИТС) 

Правната уредба на индивидуалните трудови спорове се съдържа в Кодекса на 

труда. Трудови са споровете между Работник/Служител и Работодател относно 

възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите 

правоотношения. Страни на ИТС са Работник/Служител и Работодател. Предмет на 

спора – това са спорове относно възникването, съществуването, изпълнението и 

прекратяването на трудовите правоотношения. Основната характеристика на ИТС е, че 
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те са спорове за нарушени или за застрашени от нарушаване субективни права и за 

неизпълнени трудови задължения. В предмета на ИТС се включват и неизпълнението 

на субективни трудови права по Колективни трудови договори /КТД/. Това е така тъй 

като КТД създават субективни права за Работниците/Служителите, към които се 

прилагат, следователно тяхното нарушаване и неизпълнение трябва да бъде 

защитавано по реда, по който се защитават техните субективни права, които са 

установени в законите и в подзаконовите актове. Решенията на съда по искове, 

предявени индивидуално от Работник/Служител, имат действие само по отношение на 

него.  

 ИТС следва да се разграничават от Колективните трудови спорове /КТС/. КТС са 

уредени в Закон за уреждане на колективните трудови спорове, а ИТС – в Кодекса на 

труда. ИТС се различават от КТС: 

1) по спорещите страни – при ИТС това са отделният Работник/Служител и 

Работодателят, с когото той е в трудово правоотношение, а при КТС – това са група 

Работници/Служители, които най-често са представлявани от синдикална организация, 

и отделен Работодател или работодателска организация. Важно е, че едната страна при 

КТС е колективно образувание и това придава колективен характер на спора; 

2) по спорното право – при ИТС то е субективното право на отделния 

Работник/Служител, а при КТС - по въпроси на трудовите и осигурителните отношения и 

жизненото равнище. От друга страна, при ИТС в основата на спора е личният интерес на 

отделния Работник/Служител, а при КТС – колективните, общите права и интереси. 

3) по реда на решаването им – при ИТС това е съдебното исково производство, а 

при КТС – това са непосредствените преговори, доброволният арбитраж и като крайно 

средство – стачката. ИТС могат да бъдат класифицирани според техния предмет на 

трудови спорове за трудово възнаграждение, отпуск, уволнение и др., т.е. в зависимост 

от естеството на спорното право. 
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Ред за разглеждане на ИТС. Трудовите спорове се разглеждат от съдилищата, по 

реда на ГПК, доколкото в КТ не е предвидено друго. Не се разглеждат от съдилищата 

спорове относно освобождаване на: изборни служители в органите на изпълнителната 

власт, в обществени организации и в политически партии и движения както и някои 

други отговорни държавни служители, посочени в Закона за администрацията. 

Трудовите спорове между Работници/Служители- чужди граждани, и Работодатели- 

чуждестранни лица или смесени предприятия със седалище в РБ, когато работата се 

извършва в страната, са подсъдни на съда според седалището на Работодателя, освен 

ако между страните е уговорено друго. 

Давност за предявяване на исковете по трудови спорове. Сроковете са различни 

според предмета на спора: 

 1) По спорове за ограничена имуществена отговорност на Работник/Служител, 

за отмяна на дисциплинарно наказание "забележка" и споровете между представители 

на Работниците/Служителите и Работодателите при нарушаване на правата им – срокът 

е едномесечен. 

 2) двумесечен е срокът по спорове за отмяна на дисциплинарно наказание 

"предупреждение за уволнение", изменение на мястото и характера на работата и 

прекратяване на трудовото правоотношение. 

 3) 3-годишен е срокът по всички останали трудови спорове. 

Сроковете за искове за отмяна на дисциплинарни наказания и за изменение на 

мястото и характера на работата започват да текат от деня, в който на 

Работника/Служителя е била връчена съответната заповед, а при искове относно 

прекратяване на трудово правоотношение – от деня на прекратяването. За другите 

искове сроковете започват да текат от деня, в който правото, предмет на иска, е станало 

изискуемо или е могло да бъде упражнено. Производството по трудови дела е 

безплатно за Работника/Служителя. Те не плащат такси и разноски по производството, 

включително и за молбите за отмяна на влезли в сила решения по трудови дела. 
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Колективни трудови спорове (КТС)  

Колективни трудови спорове са споровете между Работници/Служители, като 

общност, носител на общи права и интереси, и отделния Работодател или група от 

работодатели или техни организации по въпроси на трудовите и осигурителните 

отношения и жизненото равнище. Правната уредба на КТС се съдържа в Закона за 

уреждане на КТС (ЗУКТС). КТС се делят на правни и неправни. Правните КТС обхващат 

въпросите, свързани с прилагане на действащото законодателство и вътрешните 

правилници и наредби, издадени от работодателя. Това са случаите, когато 

действащото законодателство установява определени субективни права на 

работниците/служителите, които работодателят е длъжен да удовлетвори. Такива 

правни КТС могат да бъдат например за предоставяне на специално работно облекло, 

лични предпазни средства и т. н. 

Неправните КТС обхващат три групи въпроси: 

1) въпроси, уредени в законодателството с императивни правни норми, но 

работниците/служителите са недоволни от съществуващата правна уредба; 

2) въпроси, уредени в законодателството с диспозитивни правни норми и 

работниците/служителите, представлявани от синдикалните организации, предявяват 

искания пред работодателя за конкретното им уреждане чрез колективни преговори и 

сключването на КТД; 

3) въпроси, които нямат правна уредба в действащото законодателство. 

Преговорите по тях се провеждат в рамките на тристранното сътрудничество на 

национално равнище. Страни по КТС са работниците/служителите и работодателят. 

Процедурата за решаване на КТС предвижда способи за доброволно уреждане на КТС и 

способи за уреждане на КТС чрез стачка. За доброволното уреждане на КТС законът 

предвижда следната процедура: Първият стадий за решаване на КТС включва 

непосредствените преговори между работниците/служителите и работодателите или 
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между техни представители. Работниците/служителите са длъжни да предявят 

писмено исканията си и да посочат имената на своите представители в преговорите. В 

процеса на преговорите спорещите страни могат да постигнат споразумение по пътя на 

взаимните компромиси, които изцяло или частично удовлетворяват исканията на 

работниците/служителите.  

 Когато не се постигне споразумение или някоя от страните откаже да преговаря, 

всяка от тях може да потърси съдействие за уреждане на спора от трети лица. Това 

могат да бъдат синдикални и работодателски организации и/или Националният 

институт за помирение и арбитраж. Това е вторият стадий за уреждане на КТС. Съгласно 

ЗУКТС решаването на спора може да стане чрез посредничество на синдикални и 

работодателски организации. Към такова посредничество може да се прибегне при 

наличието на висящ КТС, който е преминал стадия на непосредствените преговори, но 

по него не е постигнато споразумение между спорещите страни, или пък спорът не е 

преминал стадия на непосредствените преговори, защото едната от страните е 

отказала да участва в тях. 

КТС може да бъде отнесен до Националния институт за помирение и арбитраж. 

Спорът може да бъде отнесен пред този орган от всяка от спорещите страни поотделно 

или от двете заедно. Те могат да посочат посредник, който биха желали да осъществи 

посредничеството от списъка на посредниците, определени от Надзорния съвет на 

Националния институт за помирение и арбитраж. Посредничеството се провежда 

между посредника и спорещите страни. При преговорите между спорещите страни 

може да се постигне споразумение, с което изцяло или отчасти да се удовлетворят 

предявените от работниците/служителите искания, и в тези случаи КТС е приключил 

успешно. Когато КТС не е решен от спорещите страни със съдействието на посредник, в 

такива случаи за спорещите страни остава възможността за отнасяне на спора за 

разрешаване от арбитражния орган. Това е третият стадий от доброволното уреждане 

на КТС. Всяка от страните по КТС може да потърси съдействието на Националния 



 

                   

 

 

Изработено в изпълнение на Проект № BG05SFOP001-3.003-0059, с наименование  

„Трудовата медиация – адекватен способ за реформиране на съдебната система чрез извеждане на част от 

трудовоправните спорове извън съдилищата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

12 

институт за помирение и арбитраж за уреждане на спора чрез доброволен арбитраж. 

Спорът може да бъде отнесен за решаване от едноличен арбитър или арбитражна 

комисия по писмено споразумение между страните. Арбитражният спор се разглежда 

въз основа на писмено искане на страните или на техните представители, което трябва 

да бъде точно и ясно формулирано. Спорът се разглежда в открито заседание с 

призоваване на страните, като датата се определя от едноличния арбитър или 

арбитражна комисия. Отсъствието на едната от страните възпрепятства разглеждането 

на спора на насроченото заседание. В такива случаи то се отлага за друга дата. На 

заседанието се изслушват обясненията на страните, на техните представители, 

обсъждат се представените писмени документи и други материали. Арбитражното 

решение се постановява в писмена форма в тридневен срок от деня на последното 

заседание. Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Решението е окончателно и 

не подлежи на обжалване. С решението претенциите на страните могат да бъдат 

изцяло или частично удовлетворени, както и да бъдат отхвърлени. КТС може да се реши 

по време на арбитража и чрез арбитражно споразумение, което се сключва в писмена 

форма между спорещите страни с активното съдействие на едноличния арбитър или 

арбитражната комисия и се потвърждава от тях. Арбитражното споразумение слага 

край на възникналия КТС. То е необжалваемо и подлежи на незабавно изпълнение. 

Арбитражното решение и арбитражното споразумение имат задължителна сила за 

страните по КТС. 

 

3. Обща правна рамка 

Началото на законодателното уреждане на медиацията в Европа е поставено с 

актове на Съвета на Европа. В трудовото право липсва изчерпателна регламентация на 

способите за алтернативно решаване на спорове. Единственият международен акт, 

третиращ материята е Препоръка R(2002)10 за медиация по граждански въпроси. 
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Съгласно Препоръката съществуват три алтернативи на съдебния способ за решаване 

на трудовоправни спорове: 

- помирение и медиация (медиацията е законодателно уредена със Закона за 

медиацията); 

- способи чрез преговори (в чл. 234 от ГПК е предвиден института на 

съдебната спогодба); 

- арбитраж (арбитражът е законодателно уреден в Закон за международния 

търговски арбитраж). 

За разлика от актовете на ЕС, които в различна степен са задължителни за 

държавите членки, актовете на СЕ не са задължителни и държавите не са задължени да 

ги транспонират във вътрешното си законодателство, поради което липсва наказателен 

механизъм по подобие на този, който действа за актовете на ЕС, при невъзприемането 

им. Но въпреки това, те оказват сериозно въздействие върху правото на държавите, 

които са ги приели, които обикновено ги възприемат във вътрешното си 

законодателство. 

Препоръка R(2002)10 на СЕ е основният международен акт, който регламентира 

медиацията по трудовоправни спорове. Съгласно препоръката медиацията е 

извънсъдебна процедура, включваща трета страна, която предлага решение на спора 

под формата на необвързващо мнение или препоръка. Препоръката разграничава два 

вида медиация – класическа (извънсъдебна, осъществяваща се преди да бъде 

заведено съдебно дело между страните) и съдебно-свързана 9инициирана при вече 

започнало съдебно производство, чрез препращане от съдия или по инициатива на 

страна или страните по спора). 

Съгласно препоръката медиацията може да се използва и като превантивен 

способ за предотвратяване възникването на бъдещ спор, в период, в който страните се 

подготвят да предприемат действия една срещу друга (т. нар. превантивна медиация, 

особено подходяща в процедура по взимане на решения, свързани с трудовите права 
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на работниците/служителите, когато и двет страни желаят отношенията им да 

продължат). Като пример може да се инициира медиация между 

работниците/служителите преди някоя от страните да е предприела конкретни 

действия, за да бъдат изслушани позициите на двете страни, както и да бъдат 

сближени те с помощта на медиаторите, участващи в процедурата. Може да се черпи 

опит и от практиката на други европейски държави, които използват медиация по 

трудовоправни спорове. 

Съгласно Препоръката използването на медиацията може да бъде нормативно 

въведено като необходимо условие за започване на съдебно производство, но може 

да се използва и по време на съдебно производство, например по предложение на 

съдията. Тази разпоредба дава възможност да се обмисли и задължителност на 

медиацията по някои трудови спорове, както и създаване на разпоредби, които да 

дадат право на съдиите при заведено съдебно производство, ако преценят, че спорът е 

подходящ за медиация – да напътстват страните към такава. 

Съгласно Препоръката алтернативите на съдебното производство следва да 

бъдат позволени или общо, или в определени случаи, когато се счита за уместно, 

особено в случаите, които се отнасят до договори, гражданска отговорност и парични 

искове. 

Съгласно Препоръката с регулацията на алтернативните способи трябва да се 

гарантира: 

- че страните получават подходяща информация за възможната употреба на 

алтернативни способи; 

- независимост и безпристрастност на медиаторите; 

- равнопоставеност на страните в процедурата; 

- изпълняемост на постигнатото споразумение; 

- приключване на процедурата в разумни срокове; 
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- съдебен контрол на постигнатите споразумения – за запазване правата на 

гражданите и организациите, участващи в процедурата; 

Важна роля за правилно разбиране и имплементиране на Препоръката във 

вътрешното законодателство на държавите-членки има Ръководството за 

имплементиране на Препоръката. Съгласно този документ: 

- Държавата играе основна роля в представянето на медиацията. За да се 

подчертае тази важност Препоръката съветва за определени случаи да бъде 

нормативно въведена задължителност на алтернативните способи, като използването 

им да е предпоставка за завеждане на съдебно дело (т. е. за да заведе дело пред съд 

спорещият първо трябва да опита алтернативен способ за решаване на спора); 

- Държавата следва да насърчава гражданите и организациите да използват 

способите за извънсъдебно решаване на спорове; 

- Необходимост от държавно финансиране, за да се гарантира качество на 

услугата; 

- Важността на съдиите – да имат право да насочат страните към медиация и да 

одобряват постигнати споразумения, ако са законосъобразни. Важно е да има лесно 

достъпни алтернативни методи за решаване на спорове – напр. съдебни програми към 

съда (каквито в България функционират в редица граждански съдилища); 

- Важността на адвокатите – в Кодексите за поведение да е предвидено 

задължение или препоръка към адвокатите да разясняват на клиентите си 

възможността за алтернативно решаване на споровете им; 

- Важна е квалификацията на медиаторите. За целта следва да се извършва 

специализирано обучение на медиаторите, които ще водят медиации по граждански 

спорове. Обучението следва да съдържа не по-малко от следните направления: 1. 

Принципите и целите на алтернативните способи за решаване на граждански спорове, 

2. Отношението и етиката на медиаторите, 3. Характеристиките, фазите и целите на 

медиацията, помирение, договорно уреждане и арбитраж, 4. Индивидуализиране, 
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структура и ход на различните алтернативи на съдебния процес по граждански 

спорове, 5. Правната рамка на различните алтернативи на съдебните спорове по 

граждански въпроси, 6. Умения и техники за комуникация и преговори между 

различните гранданскоправни субекти, 7. Провеждане на ролеви игри и други 

практически упражнения относно особеностите на алтернативите на съдебни спорове 

по гранданскоправни въпроси, 8. Оценка назнанията и компетенциите на обучавания; 

- Важно е да бъдат разработени общи критерии за квалификацията на 

медиаторите, да се помисли за сртифициране на Европейски медиатор и създаване на 

Европейски обучителен център; 

- Препоръчително е приемане на Кодекс за поведение на медиатори, 

занимаващи се с граждански спорове – нарушаването му да води до дисциплинарна 

отговорност; 

- Разходите за медиацията да са разумни и пропорционални на сложността на 

случая. Държават да осигуриправна помощ на участниците, които се нуждаят; 

- Държавите следва да осигурят законодателно спиране на преклузивните 

срокове за обжалване или др. процесулано действие при започнала процедура по 

медиация (или др. алтернативен способ); 

- Държавата да се погрижи за популяризиране на медиацията по граждански 

спорове – чрез статии, онлайн издания, информационни центрове, дни на отворени 

врати в съдилищата и др.; 

- Държавите, например на публични страници в интернет, да разясняват как да 

се използват алтернативни способи за разрешаване на административни спорове; 

- Информиране на гражданскоправните субекти, съдиите, адвокатите. 

Както е видно от изложената по-горе информация, Препоръката задава рамката, 

при следване на която държавите ще могат да имплементират успешно алтернативни 

способи (и в частност медиация) за разрешаване на граждански спорове. Със своите 

текстове Препоръката по никакъв начин не ограничава приложното поле на 
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алтернативните способи по граждански спорове и следва да се счита, че касае всякакъв 

вид граждански спорове, в т. ч. и трудовоправни спорове. Разбира се прилагането на 

медиация по трудовоправни спорове следва да става след конкретна преценка за 

всеки отделен случай относно нейната приложимост в конкретния случай. 

За България, която е член на Съвета на Европа, Препоръката е първият 

международен акт, който препоръчва широко използване на алтернативни способи за 

решаване на всякакъв вид граждански спорове и е в основата за приемане на Закон за 

медиацията. В препоръката се констатира, че свръхпретоварването на съдилищата 

обезмисля правото за разглеждане на делата в разумен срок, установено с т. 6.1. от 

Европейската конвенция за защита правата на човека. 

Съобразно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на РБ актовете на Съвета на Европа имат 

приоритет пред вътрешното законодателство, поради което следва да бъдат прилагани 

и спазвани. 

 

4. Закон за медиацията 

Законодателното въвеждане на медиацията като способ за извънсъдебно 

доброволно уреждане на споровете в България се извършва с приемането на Закон за 

медиацията, приет през декември 2004 г. (ДВ, бр. 110 от 17.12.2004 г.). Законът е приет 

преди България да стане член на Европейския съюз и институционализирането й става 

под влиянието на изброените по-горе актове на Съвета на Европа, регулиращи 

материята. Българският Закон за медиацията е прогресивен закон, доколкото за 

разлика от много други европейски държави, включва в обхвата си не само медиация 

по граждански и търговски спорове, а обхваща много по-широк спектър от спорни 

правоотношения. 

Уредбата е по-скоро лаконична, като законодателят вероятно е целял да уреди 

принципните положения на процедурата, като избегне подробна регулация, която да 

формализира процеса и да има възпиращ ефект за използването й. Така на страните и 
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медиатора, когото са избрали, е оставена свобода да изберат сами подходящия 

механизъм за уреждане на спора и постигане на споразумение. 

Със закона се урежда съществуването на отношенията, свързани с медиацията 

като способ за разрешаване на спорове и самата процедура по медиация. 

Нормативният акт е приет от Народното събрание в изпълнение на т. 16 от Стратегията 

за реформа на българската съдебна система като алтернатива на съдебното 

производство и е част от хармонизирането на българското право с това на страните от 

Европейския съюз. 

Съгласно ЗМ медиацията е доброволна и поверителна процедура за 

извънсъдебно решаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага 

спорещите страни да постигнат споразумение. Предмет на медиация могат да бъдат 

граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с 

права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, 

включително и когато са презгранични. 

Съгласно закона медиация не се провежда, ако закон или друг нормативен акт 

предвижда друг ред за сключване на споразумение. Лаконичната уредба обаче води и 

до множество неясноти и противоречия, които по-скоро възпрепятстват страните да 

използват медиацията по трудови спорове. 

Законът за медиацията в чл. 2 дефинира медиацията като “доброволна и 

поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която трето 

неутрално лице - медиатор, подпомага страните сами да постигнат взаимно 

приемливо споразумение”. 

В общия случай, регламентиран от Закона за медиацията, процедурата по 

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

направи предложение за разрешаване на спора чрез медиация. За начало на 

процедурата по медиация се счита денят, в който страните са постигнали изрично 

съгласие за започването, а когато липсва изрично съгласие - денят на първата среща на 
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всички участници с медиатора. Процедурата по медиация се осъществява от един или 

повече медиатори, посочени от страните. Ако страните постигнат съгласие, те могат да 

сключат споразумение. Съдържанието и формата на споразумението се определят от 

страните. Формата може да бъде устна, писмена или писмена с нотариална заверка на 

подписите на страните по спора. Споразумението обвързва само страните по спора и 

не може да бъде противопоставено на лица, които не са участвали в процедурата. 

Страните имат свобода да договарят аспекти на споразумението, като са ограничени 

единствено от общото задължение постигнатото споразумение да не противоречи на 

закона и да не го заобикаля, както и да не накърнява добрите нрави. В противен случай 

то ще е нищожно. 

Съгласно закона споразумението има силата на съдебна спогодба и подлежи на 

одобрение от районните съдилища в страната. 

 

5. Принципи на медиацията 

От законовото определение на медиацията, както и от други разпоредби на 

закона, може да се изведе правната характеристика и принципите на този способ за 

извънсъдебно решаване на спорове. 

В чл. 1 от закона изрично е посочено, че медиацията е алтернативен способ за 

решаване на правни и неправни спорове. Тя е алтернатива на традиционното съдебно 

производство, което е и държавно, защото съдът е държавен съдебен орган. Това е 

упоменато отново и в чл. 2 - медиацията е процедура за извънсъдебно решаване на 

спорове. 

В глава втора и в други разпоредби на Закона за медиацията са регламентирани 

принципите на медиацията. Това са нормативно закрепени основни ръководни начала, 

които изразяват най-важните идеи, върху които е изградена правната уредба на 

медиацията. Принципите са взаимосвързани и се допълват един друг и затова не може 

да става и въпрос за някаква градация по важност. 
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Доброволност на участието 

Медиацията е доброволна процедура, тъй като започва по взаимно съгласие на 

страните, може да бъде прекратена във всеки един момент от всяка от страните и е 

насочена към постигане на взаимно приемливо споразумение, чието съдържание се 

определя изцяло от страните и не може да бъде наложено от медиатора. Принципът на 

доброволност съпътства цялата процедура по медиация: 

- Процедурата по медиация се открива по волята на спорещите страни (чл. 11 от 

закона). За да започне процедурата, следва да е налице съгласие между спорещите - 

устно или писмено, да подходят към решаване на спора чрез медиация. При 

неприемане на предложението, т. е. при несъгласие, няма да се открие и проведе 

процедура по медиация. 

- Спорещите страни само посочват медиатора, който ще осъществява 

посредничеството по техния спор (чл. 12, ал. 1 от ЗМ). Още в самото начало на 

процедурата по медиация медиаторът е длъжен да изиска от страните по спора да 

изразят устно или писмено своето съгласие за участие, след като се убеди, че те са 

разбрали същността и последиците от медиацията (чл. 24 от Наредбата на Министъра 

на правосъдието). 

- В чл. 6, ал. 2 от закона е посочено, че в процедурата по медиация всички 

въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните. В чл. 21, ал. 2 от Наредбата на 

министъра на правосъдието е постановено, че срещите (заседанията) се насрочват след 

съгласуване с всяка от страните в удобно за тях време. 

- По съгласие на страните или по искане на една от тях във всеки момент 

процедурата може да бъде спряна (чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗМ) или прекратена (чл. Чл. 15, 

ал. 1, т. 2 и 3 от ЗМ). 

- Решение на спора под формата на споразумение се постига от страните също 

доброволно. Те свободно решават дали споразумението ги удовлетворява, дали да се 
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съгласят с неговото съдържание и дали то дава приемливо решение на техния спор. 

Така спорещите страни сами определят изхода на спора и съдържанието на 

споразумението. 

 

Равнопоставеност на страните 

Друг съществен принцип и характерен белег на медиацията е 

равнопоставеността на страните по спора. Всяка от спорещите страни има еднакви 

права с другата да предлага начини за разрешаване на спора, за извършване или 

неизвършване на някакво процедурно действие, да представя доказателства и да иска 

участието в процедурата на трети лица, да излага становища, твърдения и аргументи и 

т. н. 

Традиционно се счита, че отношенията между работник/служител и 

работодател не са равнопоставени, а напротив - асиметрични и йерархически. От 

гледна точка на тази неравнопоставеност изглежда в противоречие със самата идея за 

провеждане на преговори в трудоправното правоотношение. Неравнопоставеността на 

участниците се засилва от факта, че обикновено работкиът/служителят има по-малко 

опит, финансови средства и юридическа подготовка от работодателя. 

И отново, този основополагащ принцип на медиацията би бил проведен трудно 

на фона на йерархическите отношения между работника/служителя и работодателя. 

Доколкото работодателят е носител на властнически правомощия по отношение на 

работника/служителя в трудовото правоотношение, трудно е да се наложи и то 

доброволно, равнопоставеност между страните в евентуален спор. 

Поради това отново се налага изводът, че поради спецификата на трудовите 

правоотношения, принципът на медиацията на изцяло доброволна процедура следва 

да бъде съобразен с характера на участниците в даден трудовоправен спор и законът 

да даде защита на “по-слабата” страна в спора и възможност за участие в процедура по 
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медиация, която работодателят ще следва да предложи или мотивирано да откаже, 

ако може да обоснове неприложимостта й по дадения спор. 

 

Независимост, неутралност и безпристрастност на медиатора 

Съгласно Закона за медиацията медиаторът е трето независимо и неутрално 

лице спрямо спорещите страни. Съгласно чл. 6 от закона медиаторът не проявява 

пристрастие и не налага решение по спора. 

Медиаторът е длъжен да създава благоприятна обстановка за свободно 

общуване на страните по спора с цел те да подобрят отношенията си и да постигнат 

споразумение (чл. 25 от Наредбата на Министъра на правосъдието). Той осигурява 

условия споразумението между страните да се постигне по взаимно съгласие и с 

разбиране на договореностите в него (чл. 26 от Наредбата). 

Медиаторът е длъжен да съобразява и да уважава мнението и исканията на 

всяка от страните по спора (чл. 10, ал. 2 от ЗМ и чл. 28 от Наредбата на Министъра на 

правосъдието). 

По време на процедурата медиаторът трябва да направи всичко възможно 

страните да не се чувстват пренебрегнати при обсъждане на спорните въпроси. Той е 

длъжен да не оказва натиск върху тях, тъй като неговата роля не е да отсъжда, нито да 

арбитрира, а да създава благоприятна среда за свободното им общуване, основаващо 

се на взаимно зачитане на техните интереси. Той би могъл само да ги подпомага да 

уточнят взаимноприемливите варианти за разрешаване на спора си и сами да 

достигнат до споразумението, което ги удовлетворява. По същата причина той няма 

право да им дава правни съвети и да изразява становище по спора (чл. 10, ал. 1 и чл. 27 

от Наредбата на Министъра на правосъдието). 

Медиаторът следва да се оттегли и да прекрати медиацията, ако собствената му 

преценка и етика го навеждат на мисълта, че процедурата не протича по един 

справедлив и равнопоставен начин и за двете спорещи страни (чл. 10, ал. 3 от ЗМ). 
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Равнопоставеността на страните в процедура по медиация може да се осигури 

само ако тя се води от един безпристрастен медиатор. Това е съществено етично 

правило за поведение на всеки медиатор и той е длъжен да се оттегли от процедурата, 

ако прояви пристрастие (чл. 10, ал. 3 от ЗМ).  

За да запази безпристрастност по време на процедурата, медиаторът трябва да 

избягва поведение, което би дало повод на някоя от страните да почувства неговата 

симпатия или антипатия. Той следва да се предпазва от и не следва да проявява 

предразсъдъци и пристрастия, основани на личните качества на страните като 

етническа или полова принадлежност, гражданство, образование, социален и 

материален статус, сексуална ориентация и други такива, тяхното минало или 

държането им по време на процедурата или други подобни обстоятелства (чл. 30, изр. 

2 от Наредбата на Министъра на правосъдието). 

 

Поверителност (конфиденциалност) на процедурата 

Съгласно чл. 7 от закона разискванията във връзка със спора са поверителни. 

Поверителността е характерен белег на процедурата по медиация видно от чл. 2 от 

закона, където е дадено легалното определение на медиацията. Поверителността на 

медиацията й дава предимство като средство за разрешаване на спорове в сравнение 

със съдебната процедура. Съдебните заседания (освен изрично посочените в закон 

изключения) са публични, т. е. всеки може да присъства в съдебната зала при 

откритите съдебни заседания. Освен това за всяко съдебно заседание се води 

протокол. 

Отделните срещи в процедурата по медиация се провеждат в присъствието на 

страните и медиатора, а трети лица могат да присъстват по съгласие на страните. 

Проведените разисквания по спора са поверителни и страните и медиаторът нямат 

право да ги разгласяват пред трети лица. 
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Със ЗИД на ЗМ (ДВ бр. 27 от 2011 г.) беше гарантирана по категоричен начин 

поверителността на информацията, станала известна на медиатора в процедурата по 

информация. Съгласно новата разпоредба на ал. 1 на чл. 7 “Медиаторъ 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”. Законът предвижда и няколко 

изчерпателно уредени изключения от това правило в ал. 3 на чл. 7: “Изключение от 

поверителния характер на медиацията се допуска в случаите, когато: 

1. това е необходимо по съображения за нуждите на наказателния процес или 

свързани със защита на обществения ред; 

2. трябва да се осигури закрилата на интересите на деца или да се предотврати 

посегателство над физическата или психическата неприкосновеност на определено 

лице, или 

3. разкриването на съдържанието на споразумението, постигнато в резултат на 

медиация, е необходимо за прилагането и изпълнението на постигнатото 

споразумение.” 

Медиаторът е задължен също така да пази професионална тайна относно 

получената в хода на процедурата информация. Това задължение е уредено в чл. 32 от 

Наредбата на Министъра на правосъдието. То е записано и в чл. 4 от Европейския 

етичен кодекс за медиатори. Той е длъжен да пази в тайна всички обстоятелства, факти 

и документи, които са му били поверени или са му станали известни в процедурата по 

медиация, включително фактът, че медиацията ще се състои или че вече се е състояла. 

 

Принцип на информираното съгласие 

Съгласно чл. 13, ал. 1 от закона преди започването на същинската процедура 

медиаторът информира страните за същността на медиацията, за основните правила и 

принципи, които следва да бъдат прилагани в процедурата и за нейните последици. 
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Това задължение за информиране на страните медиаторът трябва да изпълни още в 

началото на първата среща между него и страните по спора. Медиаторът изисква от 

спорещите страни да изразят писмено или устно своето съгласие за участие в 

процедурата, след като се убеди, че те са разбрали същността и последиците от 

медиацията. Тези задължения на медиатора са регламентирани и в чл. 23 и чл. 24 от 

Наредбата на Министъра на правосъдието. По този начин нормативната уредба 

гарантира правото на страните на информация за същността на медиацията и техните 

законни права, преди да се съгласят да участват в процедурата и впоследствие да се 

обвържат със споразумение, постигнато чрез медиация. Целта е страните да не бъдат в 

заблуждение относно процедурата по медиация като способ за разрешаване на техния 

спор, относно възможните изходи на тази процедура, правилата, които следва да 

спазват при провеждането й, да не бъдат излъгани в техните очаквания относно нейния 

край. 

 

Неформалност на процедурата 

Това е един от основните принципи на медиационната процедура и едно от 

основните й предимства пред тежкия и формален съдебен процес. 

При медиацията спорещите страни не са обвързани от сложните и императивни 

правила на съдебното исково производство, от процесуалните срокове за 

предприемане на съответните процесуални действия, чието пропускане в повечето 

случаи е фатално, от задължителността на указанията на съда. При медиацията 

страните сами определят срока за извършване на някое действие (ако такъв изобщо е 

необходим), броя и продължителността на отделните сесии, мястото на тяхното 

провеждане и изобщо всички детайли по самата процедура. Сложността на съдебното 

производство в значителна степен в сравнение с медиацията предпоставя пропуски 

или грешки поради незнание или невнимание, а оттам и риск от загубване на 

съдебното дело. Тези рискове ги няма при медиацията, защото страните сами 
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определят правилата на процедурата и пътищата за постигане на споразумение са 

отворени във всеки неин етап. Дори и да са пропуснали нещо в процедурата, дори и да 

има някакви грешки, страните винаги могат да се споразумеят да повторят някое 

процедурно действие или дори на практика да се върнат в самото начало на 

процедурата. 

Законът за медиацията няма специфияни изисквания към формата на водените 

между страните преговори и дискусии, нито за форма на постигнатото споразумение. 

Поради това няма пречка те да бъдат дори в устна форма. 

 

6. Приложимост на медиацията по трудовоправни спорове 

Предмет на правно регулиране от нормативните актове, включени в отрасъла на 

трудовото право, са обществените отношения, свързани с възникване, съществуване, 

изменение и прекратяване на трудовите правоотношения. Съгласно чл. 16 от 

Конституцията на Република България “Трудът се гарантира и защитава от закона”. 

Основният нормативен акт в сферата на трудовото право е кодекса на труда. Заедно с 

него съществуват още редица нормативни актове - законови и подзаконови, 

регулиращи трудовите отношения и други отношения, свързани с трудовите. 

Основните принципи натрудовото право са: 

1) Закрила на наемния труд - КРБ. Защитата на труда от закона означава защита 

на лицата, които се трудят. Постига се чрез създаване на субективни права и 

задължения за субектите на трудовите правоотношения. Законът създава императивни 

правни норми, гарантиращи минимални стандарти за защита на 

работниците/служителите срещу прекомерна експлоатация, създаването на безопасни 

условия на труд, а също и законоустановеност на основанията за уволнение на 

работниците/служителите, възможността за защита срещу незаконно уволнение и т.н.  

2) Свобода на труда и забрана на принудителния труд – КРБ и КТ. 

Работникът/Служителят свободно може да избере мястото, където да работи, без 
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никакви ограничения. Естествено продължение на свободата на труда е и забраната за 

принудителен труд. Проявление на този принцип е признатата в закона възможност на 

работника/служителя да прекрати едностранно трудовия си договор след 

предизвестие до работодателя, без да е необходимо да представя никаква мотивация. 

3) Равенство във възможностите и премахване на дискриминацията – Както 

според КРБ, така и според КТ – всички трябва да имат еднаква възможност и средства 

за влизане в трудови правоотношения. В КТ са установени критериите, които 

гарантират равенство във възможностите и премахване на дискриминацията по 

отношение на народност, произход, пол, възраст, раса, семейно положение и т.н. За 

инвалидите има специална закрила. 

4) Социален диалог - отразен е в КТ и ЗУКТС. Създаден е за уреждане на 

отношенията в браншовите организации при възникване на конфликти, като целта е те 

да се уреждат по мирен път. Има четири форми на социален диалог:   

- Тристранно сътрудничество - при уреждане на трудови спорове държавата си 

сътрудничи с представителните синдикални и работодателски организации.  

- Двустранно сътрудничество – при вътрешни спорове в предприятията. 

Осъществява се чрез локални актове – колективен трудов договор между работодателя 

и синдикалните организации в предприятията.  

- Доброволни средства за решаване на колективни трудови спорове – стачката е 

краен вариант, неудобен за всички. Уреждането на спора трябва да е резултат на 

взаимносъгласуваната воля на работниците/служителите и работодателите, изразена 

чрез техните представители.  

- Участие на работниците в управлението на предприятието; 

5) Равнопоставеност на субектите, участващи в трудовите правоотношения– 

равна способност на всички лица да участват в трудови правоотношения като 

работници/служители и равнопоставеност на всички юридически лица да наемат лица 

като работници. На второ място този принцип постановява равни права и задължения 
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на участниците (субектите) в трудовите правоотношения, възможност за равна защита 

на накърнените им права и интереси. 

6) Добросъвестността на страните, участващи в трудовото правоотношение – КТ. 

Изисква се при изпълнение на задълженията страните да подхождат с добра воля и 

точно.  

 7) Личен характер на трудовите права и задължения – определя се от 

равнопоставеността на страните. Тези права могат да се упражняват само от 

работника/служителя, който е техен носител – непрехвърлимост, недопустим е и отказа 

от права - КТ. 

8) Защита на достойнството на работниците/служителите при изпълнение на 

задълженията им по трудови правоотношения. 

Трудовите спорове са изрично предвидени като възможен предмет на 

медиация в чл. 3, ал. 1 от Закона за медиацията. Въпреки това към настоящия момент 

използването на медиация при разрешаването им е по-скоро екзотика отколкото 

обичайна практика. Основната причина за това е липсата на информация относно 

възможността за уреждане на трудовите спорове чрез медиация. Друга такава причина 

е народопсихологията на българина, който е изключително скептичен към 

приложението на алтернативни способи за решаване на спорове. Не на последно място 

важна причина за игнорирането от работниците на медиацията като възможен способ 

за решаване на спорове е фактът, че съдебните производства по трудови спорове са 

безплатни за работниците/служителите - те не дължат такси и разноски по тези 

производства. Работодателите от своя страна не желаят да приемат, че въпреки 

йерархическата подчиненост на работниците/служителите в трудовите 

правоотношения, при решаване на трудовите спорове те трябва да изхождат от 

принципа на равнопоставеността. Поради това те не желаят да преговарят с 

работниците, още по-малко да се споразумяват с тях. Всички това препятства по-

широкото използване на медиацията при решаване на трудови спорове. 
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Въпреки горното, с нарастването на правната култура на българското общество, 

съпроводено от непрекъснато увеличаващите се съдебни разходи за съдебни 

процедури от едно страна и все по-тежката демографска ситуация в страната, водеща 

до невъзможност за ангажиране в трудовия процес на достатъчно 

работници/служители, принуждават работодателите и работниците/служителите все 

по-често да търсят възможност за извънсъдебно решаване на постоянно възникващите 

в трудовите правоотношения проблеми между двете страни. В резултат медиацията 

прави малки, но все по-уверени крачки към увеличаване на приложното си поле. 
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Част II.  

Списък от казуси в сферата на трудовите спорове,  

при които може да се прилага медиация. 

 

 

Както бе посочено по-горе трудовоправните спорове биват два вида: 

1. Индивидуален трудов спор – спор между Работник/Служител и Работодател 

относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите 

правоотношения; 

2. Колективен трудов спор – спор между Работници/Служители, като общност, 

носител на общи права и интереси, и отделния Работодател или група от работодатели 

или техни организации по въпроси на трудовите и осигурителните отношения и 

жизненото равнище. 

 С оглед на горното деление следва да бъдат разделени и различните типове 

казуси по трудови спорове, при които може да се прилага процедура по извънсъдебно 

решаване чрез медиация. 

 

 Казуси от сферата на индивидуалните трудови спорове, при които може да се 

прилага медиация: 

1. Спорове относно възникването на трудовото правоотношение и съдържание 

на трудовия договор. Това е класически случай на спор преди възникване на самото 

трудово правоотношение. Страните желаят да сключат трудов договор, но не могат да 

постигнат споразумение относно някой от съществените елементи на трудовия договор 

– място на работа, времетраене на трудовия договор, размера на основния платен 

годишен отпуск и допълнителните платени годишни отпуски, наличието или липсата на 
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срок за изпитване и неговата продължителност, размерът на основното и 

допълнителните трудови възнаграждения, продължителността на работния ден или 

седмица, допълнителни социални придобивки.  

Описаният казус е особено подходящ за провеждане на процедура по 

медиация. Тъй като все още няма възникнало трудово правоотношение между 

страните, спорът между тях не може да бъде отнесен към съда. Поради това 

единствено приложимия способ за решаването му е медиацията. В този случай 

медиационното споразумение, ако такова бъде постигнато, на практика ще бъде 

сключеният между страните трудов договор. 

Предвид спецификата на описания правен спор отнасянето му към процедура 

по медиация е изключително рядък случай и се прилага единствено за ключови 

позиции и длъжности с оглед специфичните изисквания, на които трябва да отговарят 

работниците/служителите, които ги заемат. 

 

2. Спорове относно изменение на трудовото правоотношение. Често срещан тип 

казуси, които може да се решават чрез медиация. Между страните съществува трудово 

правоотношение, но една от тях желае да бъде извършена промяна в някой от 

неговите съществени елементи, без обаче да желае прекратяване на трудовия договор. 

Описаният тип казуси е много подходящ за решаване чрез медиация. Липсата на 

преговори между страните им оставя два изхода: 1. Оставяне на положението 

непроменено в досегашния си вид и натрупване на недоволство у една от страните по 

правоотношението или 2. Прекратяване на трудовото правоотношение. За да се 

избегнат тези варианти (и двата еднакво нежелани от страните) е особено удачно да 

бъде проведена процедура по медиация, в резултат на което страните да постигнат 

споразумение относно промени в трудовото правоотношение. 

Описаният казус е често срещан в трудовото ежедневие и е приложим на практика 

за всякакви позиции и длъжности. 
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3. Спорове относно изпълнение на трудовото правоотношение. Най-често 

срещаният тип казуси, при които е удачно провеждането на процедура по медиация. 

Между страните съществува трудово правоотношение. Едната от тях обаче (най-често 

това е работодателят) има претенции по отношение изпълнението на задълженията на 

другата страна по договора, но не желае или няма достатъчно основания да 

предприема действия за прекратяване на трудовия договор.  

При този тип казуси медиацията е особено подходяща за провеждане. Тъй като 

страните желаят да продължат изпълнението на трудовото правоотношение, 

запазването на добрите отношения между тях е от съществено значение. Всяко 

отнасяне на спора до съдебен орган би довело до значително влошаване на работната 

обстановка и не е желано нито от работника/служителя, нито от работодателя. Именно 

тук идва възможността за провеждане на производство по медиация. 

Описаният казус е често срещан в трудовото ежедневие и е приложим на 

практика за всякакви позиции и длъжности. 

 

4. Спорове относно имуществена отговорност на работниците/служителите към 

работодателя. Също доста често срещани в практиката казуси. На всеки 

работник/служител може да се случи да нанесе на своя работодател вреди по причина, 

за която той отговаря. Понякога стойността на вредите е значителна. Независимо от 

размера обаче работодателят носи отговорност за вредите пред третите лица и най-

често плаща вместо работника. В тези случаи обаче той има право да ангажира 

имуществената отговорност на работника/служителя за причинените от него вреди. 

Когато обаче работникът/служителят възрази, работодателят може да се обърне за 

съдействие към компетентния съд. 

Често в практиката реализирането на имуществената отговорност на 

работника/служителя значително изостря отношенията между него и работодателя и 

води до прекратяване на трудовото правоотношение. Именно за да се избегне такава 
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ситуация, описаният тип казуси може да се решават чрез медиация. Постигането на 

споразумение чрез медиация било относно размера на вредите, които 

работникът/служителят ще възстанови на работодателя, било относно сроковете за 

възстановяване способства за запазване на добрите отношения между двете страни в 

правоотношението и неговото съхраняване. 

Описаният казус е често срещан в трудовото ежедневие и е приложим на практика 

за всякакви позиции и длъжности и най-вече за материално-отговорните длъжности. 

 

5. Спорове относно законността на уволнението. Друг тип казуси, при които е 

удачно приложението на процедурата по медиация. Чл. 344 от КТ изрично предвижда 

възможността за оспорване законността на уволнението пред работодателя. Разбира 

се то е възможно само докато законността на уволнението не е оспорена пред съда. 

Възможността уволнението да бъде оспорено пред работодателя и той да преразгледа 

своето решение предполага възможност за провеждане на процедура по медиация. 

Ако в х резултат н проведената медиация работодателят прецени, че извършеното от 

него уволнение е незаконосъобразно, той има възможност сам да го отмени, като по 

този начин бъдат спестени значителни съдебни разноски и на двете страни. 

За съжаление при този тип казуси изключително рядко се провежда процедура 

по медиация, въпреки че е много удачна. След като се е стигнало до уволнение, на 

практика отношенията между страните са до такава степен влошени, че те не желаят да 

водят комуникация помежду си. Поради това предпочитат законността на уволнението 

на бъде изследвана от съда. 

Описаният казус е често срещан в трудовото ежедневие и е приложим на 

практика за всякакви позиции и длъжности. 

 

 Казуси от сферата на колективните трудови спорове, при които може да се 

прилага медиация. По правило при възникване на колективни трудови спорове се 
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засягат интересите на значителен брой участници в трудовите правоотношения. 

Именно поради това законодателят е предпочел да уреди колективните трудови 

спорове в отделен закон – Закон за уреждане на колективните трудови спорове, където 

е въвел подробна регламентация на способите за уреждане на споровете. Това обаче 

не изключва провеждането на процедура по медиация, дори напротив. Неслучайно чл. 

3 от ЗУКТС предвижда, че „Колективните трудови спорове се уреждат чрез 

непосредствени преговори между работниците и работодателите или между 

техните представители по свободно определена от тях процедура”. Именно фазата 

на преговорите е моментът, в който може да бъде приложена медиация. 

 Типовете казуси, касаещи колективни трудови спорове, които могат да бъдат 

уредени чрез провеждането на медиация, касаят преди всичко въпроси на трудовите и 

осигурителните отношения и жизненото равнище, като например: Минимална работна 

заплата на ниво предприятие, регион или бранш, Допълнителни социални придобивки 

в предприятието, Условия на труд, Допълнително доброволно осигуряване за сметка 

на работодателя и др. подобни. Известна трудност създава обстоятелството, че се касае 

за спорове между значителен брой правни субекти – работници/служители и 

работодател/и, което създава известни затруднения от чисто технически характер 

относно мястото на провеждане на медиацията и възможността за участие в нея на 

повече лица. Въпреки това провеждането на процедура по медиация е не само 

възможно, но и препоръчително. 
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Част III. 

Опростена процедура по медиация по трудови спорове. 

 

 

Интерес от теоретична, но и от практическа гледна точка представлява начинът 

на провеждане на медиационната процедура по трудовоправни спорове. 

 

Възникнал трудовоправен спор 

На първо място, когато говорим за класически случай на медиация, следва да 

има възникнал спор или в конкретния случай - трудовоправен спор. Както бе посочено 

по-горе трудовоправните спорове биват два вида: 

1. Индивидуален трудов спор - спор между Работник/Служител и Работодател 

относно възникването, съществуването, изпълнението и прекратяването на трудовите 

правоотношения; 

2. Колективен трудов спор - спор между Работници/Служители, като общност, 

носител на общи права и интереси, и отделния Работодател или група от работодатели 

или техни организации по въпроси на трудовите и осигурителните отношения и 

жизненото равнище. 

 

Страни по спора 

В зависимост от това какъв вид трудов спор имаме, страните могат да бъдат 

както следва: 

- при Индивидуален трудов спор - Работник/Служител от едната страна и 

Работодател от другата страна; 
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- при Колективен трудов спор - група от Работници/Служители като носители на 

общи права и интереси или техни организации от едната страна и Работодател или 

група от работодатели или техниорганизации от друга страна. 

 

Съгласие за провеждане на медиационна процедура 

Когато говорим за провеждане на медиация, независимо в кой правен отрасъл 

ще бъде приложена тя, следва да се ръководим от основните принципи и процедури, 

предвидени в специалния закон, който я урежда, а именно Закона за медиацията. На 

базата на предвиденото в закона и имайки предвид, че същият е базиран на актове на 

Европейския съюз и Съвета на Европа, регулиращи медиацията, следва да приемем, че 

медиацията по трудови спорове също следва да е “доброволна и поверителна 

процедура по извънсъдебно решаване на спорове, при която трето лице - медиатор, 

подпомага спорещите страни да постигнат споразумение”. 

На базата на посоченото следва да приемем, че за да започне медиационна 

процедура, страните следва доброволно да подходят към такава процедура за 

уреждане на спора си. Прилагането на принципа на доброволност обаче следва да 

отчете някои особености на трудовото правоотношение. 

От една страна, в много актове на европейските институции (н.е. Доклад на 

Европейския парламент за “Рестартиране на Директивата за медиация” от 2014 г.) се 

приема, че подходяща мярка за популяризиране на медиацията е тя да се направи 

задължителна за “по-силната” страна - в конкретния случай работодателят, група от 

работодатели или техни организации, които са в по-силна позиция в трудовото 

правоотношение. 

От друга страна трябва да се отчете и психологическият аспект на взимане на 

решение от страните, мотивацията им да пристъпят към подобно съглашение. Следва 

да се отчете липсата до момента на масовост на използване на този правен институт и 

множеството неясноти, които съществуват за страните за начина на прилагането му. 
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Съчетавайки тези особености с възприетата от Закона за медиацията доброволност на 

процедурата по медиация не би насърчила нейното масово използване. Следва да се 

отчете, че в случай че законодателят реши да предприеме изменения в ГПК и в ЗМ, 

които да задължат работодателят да предложи споразумение, когато постигането на 

такова е възможно, медиацията може да бъде доброволен избор на страните. Отново 

тук остава отворен въпроса кой следва да поеме разходите по процедурата по 

медиация, конкретно в областта на трудовите спорове вероятно най-удачното решение 

би било те да са за сметка на работодателя. Това от своя страна обаче би било 

отклонение от принципа на равнопоставеност на страните, поради което трябва да 

бъде добре обмислено. 

 

Провеждане на медиацията 

Що се отнася до провеждане на самата медиационна процедура, следва да се 

приеме, че тя ще следва стриктно регулацията на Закона за медиацията (чл. 11 - чл. 15 

вкл.). 

При адаптиране на приложимото законодателство за провеждане на медиация 

по трудови спорове следва да се вземе предвид следното: 

- Безспорно можем да приемем, че свободно при медиация по трудови спорове 

могат да бъдат приложени всички норми, регулиращи участието на медиатор, неговия 

статут, права и задължения, съгласно ЗМ и актовете по неговото прилагане; 

- Чл. 11 от ЗМ предвижда, че по време на медиацията не текат давностни 

срокове. Удачно би било тази разпоредба да бъде допълненое, като се предвиди и 

спиране на преклузивните срокове; 

- Съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗМ “Страните по спора участват в процедурата лично 

или чрез представител. Упълномощаването се извършва в писмена форма.”. Тази 

разпоредба е приложима на общо основание при медиацията по трудови спорове. 

Удачно би било да се предвиди обаче, че в процедурата по медиация работодателите, 
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съответно групите работници или работодатели илитехните организации, да бъдат 

представлявани от едни и същи лица. В противен случай, ако медиационната 

процедура протича в повече от една среща и ако всеки път присъства различен 

представител на някоя от страните, би било изключително затруднено постигането на 

споразумение между тях. Отклонение от това правило би следвало да се допуска само 

по изключение, когато важни причини налагат това. 

- В Закона за медиацията следва да бъде изрично предвидено, че медиационно 

споразумение не се сключва, ако закон или друг нормативен акт предвижда сключване 

на друг вид споразумение, а не както в момента е дефиниран чл. 3, ал. 3 от ЗМ 

“Медиация не се провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за 

сключване на споразумение”. Същото максимално отговаря на смисъла на закона. 

- Съгласно чл. 18 от ЗМ “Споразумение по правен спор по смисъла на чл. 1 от 

закона, постигнато в процедура по медиация, има силата на съдебна спогодба и 

подлежи на одобрение от районните съдилища в страната.” Съгласно ал. 2 “Съдът 

одобрява споразумението след потвърждаването му от страните, ако не противоречи 

на закона и добрите нрави. Съдът изслушва мнението на прокурора, ако той участва 

като страна по делото.” 

 

Медиационно споразумение. Изпълняемост 

Целта на всяка процедура за доброволно разрешаване на възникнал спор е 

постигане на взаимноизгодно споразумение, с което страните да разрешат спора си. 

Същото се отнася и за целта на всяка една медиационна процедура. 

На медиационното споразумение Закона за мадиацията отделя Глава пета 

“Споразумение”. Съгласно закона страните сами определят съдържанието и формата 

на споразумението - същата може да бъде устна, писмена или писмена с нотариална 

заверка на подписите. Отново е даден превес на свободата в избора как страните да 

уредят отношенията си по възможно най-удобен и неформален начин. 
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Чл. 17 определя субективните предели на медиационното споразумение, като 

съгласно него то обвързва само участвалите в процедурата лица. Така са защитени 

интересите на трети лица, които може да са заинтересовани от постигнатите 

договорености, но поради неучастие в преговорите интересите им не са били 

защитени. 

На общо основание, единственото ограничение в свободата на договаряне 

между страните е постигнатите договорености да не противоречат на закона и да не го 

заобикалят и да не накърняват добрите нрави. Извън тази обща правна забрана 

страните са свободни да договарят споразумение във форма и съдържание, които 

максимално ще удовлетворят интереса им. 

Дали тази свобода на договаряне и оформяне на споразумението е приложима 

по трудови спорове. Считаме, че тя е приложима на общо основание, с изключение на 

въпросите, за уреждане на които Кодексът на труда и Законът за уреждане на 

колективни трудови спорове предвижда специален ред за решаването им. 

В случай, че страните постигнат споразумение в хода на съдебно дело, те могат 

да сключат съдебна спогодба, с която да уредят отношенията си. За всяка спогодба, 

която не противоречи на закона и на добрите нрави, се съставя протокол, който се 

одобрява от съда и се подписва от него и от страните.Когато прокурорът участва като 

страна в делото, съдът одобрява спогодбата, след като вземе и неговото 

мнение.Съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на 

обжалване пред по-горен съд.Когато спогодбата се отнася само за част от спора, съдът 

продължава разглеждането на делото за неспогодената част. 

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗМ “Споразумение по правен спор по смисъла на чл. 1от 

закона, постигнато в процедура по медиация, има силата на съдебна спогодба и 

подлежи на одобрение от районните съдилища в страната.”Това приравняване на 

медиационното споразумение на съдебна спогодба има съществено значение по 

отношение на неговата изпълняемост. Въз основа на одобрено от районния съд 
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медиационно споразумение всяка от страните може да се снабди с изпълнителен лист 

и да пристъпи към принудително изпълнение. 

Дори и споразумението да не е било одобрено по реда на чл. 18 от районния 

съд, в случай, че то е подписа но в писмена форма с нотариална заверка на подписите, 

то представлява основание за издаване на Заповед за незабавно изпълнение по реда 

на чл. 417 от ГПК и Изпълнителен лист.  

 

С оглед на казаното и за да се онагледи как на практика би могла да протече 

една процедура по медиация предлагаме примерна опростена процедура, която би 

била приложима в общия случай за решаване на трудови спорове. 

1. Възникнал е спор между работник/служител и работодател или между група 

работници/служители или техни организации и работодател или група работодатели 

или техниорганизации; 

2. Страните по спора не са задължени не база действащата към момента 

нормативна уредба да потърсят процедура по медиация, но доколкото ЗМ изрично 

предвижда възможността за провеждане на такава, те могат да решат спора си чрез 

медиация;  

3. Страните или една от тях се обръща към медиатор, избран от Единен регистър 

на медиаторите в Република България, воден в министерство на правосъдието; 

4. Ако страните постигнат споразумение за провеждане на медиация, те заедно 

с медиатора насрочват първа медиационна среща. Преди пристъпване към същинската 

медиация следва да бъдат уточнени следните въпроси:  

- за чия сметка ще са разноските по медиацията; 

- да се уточни кои са страните, които трябва да участват в производството - 

всички те следва да вземат участие в медиацията, с оглед необходимостта да подпишат 

евентуално споразумението, което ще бъде постигнато; 
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- да се уточнат правомощията на участващите в процедурата представители на 

страните, дали могат да подпишат медиационно споразумение; 

5. На насрочената среща медиаторът трябва да се увери, че: 

- присъстват всички заинтересовани от спора страни; 

- страните са надлежно представлявани. 

6. Медиацията протича съгласно общите правила, предвидени в ЗМ.  

7. Ако страните постигнат съгласие по спорните въпроси, страните имат 

възможност да сключат медиационно споразумение в писмена форма. 

8. Подписаното споразумение се представя за одобрение от съответния районен 

съд. 
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Част IV.  

Анализ на действащи програми за медиация. 

 

 

Съдебната програма за препращане към медиация е инициатива на един съд за 

предоставяне на информация и възможност за ползване на по-бърз и по-благоприятен 

начин за разрешаване на един спор в сравнение със съдебното производство - чрез 

процедура по медиация при неутрален и независим експерт в решаването на спорове. 

Съдебните програми предоставят съдействие само на страни, които вече имат 

образувани дела в съответния съд, към който е програмата за медиация. 

За да започнете медиация, няма значение на каква фаза е делото, дали по него 

е имало вече заседания, стига да не е произнесено решение. Медиация може да се 

проведе както на първа, така и на втора инстанция. 

Когато вече е заведено съдебно дело, съдът дава възможност на страните да се 

разберат чрез медиация, за да: 

- спестят време; 

- намалят разходите си за решаване на спора; 

- да договорят решение, което максимално да ги удовлетворява, и което 

обичайно се изпълнява доброволно; 

- запазят имиджа и тайните си; 

- и да подобрят отношенията си, ако са важни за страните или се налага да 

продължат. 

Тъй като медиацията в България няма задължителен характер и е доброволна 

процедура, страните са свободни във всеки един момент да продължат с воденето на 

съдебното дело. 
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В рамките на съдебното дело страните могат да получат следното съдействие: 

- информация за възможността за решаване на спора по доброволен начин чрез 

процедура по медиация, както и за медиаторите или обединенията от медиатори 

(центрове за медиация), които предоставят услуги по правилата на съдебната програма 

- чрез информационни табла и брошури, на уебсайта си и подруги подходящи начини; 

- персонално съдействие от съдебен служител - координатор, който отговаря на 

въпроси и запитвания във връзка с услугите и възможностите, предоставяни от 

съдебната програма за медиация - на разположение в съдебната сграда; 

- административно съдействие от координатор на съдебната програма за 

медиация (съдебен координатор), за организирането на срещите по медиация и 

координацията между страните, медиаторите и съда - преди и след провеждането на 

срещите по медиация. 

 

1. Действащи към момента програми за иницииране и популяризиране на 

съдебни програми за медиация 

В помощ на вече създадените съдебни програми по медиация и за да бъдат 

насърчени и подпомогнати съдилищата в развитието на съществуващите центрове и 

създаване на нови,през 2016 г. стартита Проект “Медиация и съд в подкрепа на 

бизнеса: Популяризиране на бързото, честно и ефективно разрешаване на спорове 

чрез съдебни програми за препращане към медиация”. Проектът е финансиран от 

Фондация “Америка за България”. Осъществява се от Център за разрешаване на 

спорове в периода 2016 г. - 2018 г. 

Проектът има за цел изграждане и разрастване на съдебни програми, които 

насочват към медиация в 6 български града - Варна, Велико Търново, Бургас, 

Благоевград, Пловдив и Плевен. Проектът си поставя за цел увеличаване на случаите, 

разрешени с медиация, спестените средства и по-бърз съдебен процес с по-качествени 

съдебни актове.  
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Във връзка с развиването на съдебните програми по проекта се извършват 

множество дейности, в това число: 

- изработване на наръчник и документи за съдебна програма за препращане 

към медиация; 

- конференции за медиацията за юристи и институции и семинар за съдии; 

- обучения по препращане за съдии; 

- семинари за адвокати в представителство при медиация и много други 

събития. 

Център за разрешаване на спорове отчита следните извършени дейности по 

проекта: 

- повече от 9 съдилища вече разполагат с пълен набор от документи и 

наръчници за създаване и управление на съдебна програма за медиация с “know-how” 

за най-ефективните методи и техники, прилагани по света. Повече от половината са 

получили и консултиране и съдействие за организиране на техни програми за 

медиация; 

- повече от 100 съдии са обучени в препращане към медиация - от района на 

Варна, Бургас, Плевен, Велико Търново, Враца и Пазарджик; 

- повече от 70 адвокати са обучени как да представляват клиентите си в 

медиация - във Варна и Бургас; 

- 22 председатели на съдилища от 16 областни града в България са заявили 

интерес към медиацията и са обменили идеи за конкретни стъпки на семинара за 

административни ръководители на съдилища с федерален съдия Роб Леви от Ню Йорк 

и Дона Стийнстра от Федералния съдебен център във Вашингтон; 

- 58 юристи са се включили в семинара за ролята на адвокатите в медиацията в 

САЩ и България, със съдия Роб Леви и Дона Стийнстра; 
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- над 100 души, представители на всички власти и основните организации на 

адвокатурата, бизнеса, образованието и медиаторите за взели участие в Деня на 

медиацията във Варна; 

- вече действа национален портален уеб-сайт с ресурси за медиацията - 

www.mediation.bg; 

- скок на препращанията към медиация във Варна, Бургас и Плевен; 

- стотици посетители на съдебните сгради във Варна, Бургас и Плевен са 

запознати с медиацията - от съдебните координатори и чрез информационни 

материали. 

 

2. Развитие на съдебните програми за медиация в отделни съдилища 

 

Софийски районен съд и Софийски градски съд 

За да получат повече граждани и търговци възможност да използват 

медиацията, за да решат спора си според собствените си интереси, Софийски районен 

съд, Национална асоциация на медиаторите и Европейската асоциация на съдиите за 

медиация през месец януари 2010 г. стартират Програма “Спогодби” към Софийски 

районен съд. Програмата е стартирана чрез Проект “Медиацията - вашето решение”, 

финансиран от Фонд “България” на Американската агенция за международно развитие 

и German Marshal Fund чрез Балканския тръст за демокрация. 

На 27.01.2010 г. Председателят на Софийски районен съд Красимир Влахов 

откри “Център за спогодби и медиация”, създаден с цел въвеждането на по-

справедлив, ефективен и достъпен европейски на правораздаване и разрешаване на 

съдебни спорове. Това е първият център по медиация в България, създаден и работещ 

към съд и един от малкото такива центрове в Европа. 
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Целта на Програмата е да предостави на страните по съдебните дела 

възможност да разрешат доброволно спора си с помощта на медиационните техники, 

като: 

- получат информация за възможността да разрешат спора си по доброволен 

начин чрез използване на медиационните техники; 

- изберат медиатор-доброволец или обучен да използва медиационните 

техники съдия, който да ги подпомогне да постигнат разрешение на спора си; 

- получат административна помощ от съдебен координатор за организирането 

на времето и мястото на срещите за разрешаване на спора; 

- осигуряване на помещение, което може да се ползва безплатно за провеждане 

на срещи между страните и медиатора. 

Съдействието, което страните получават по Програма “Спогодби”, е изцяло 

безвъзмездно. 

В резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2011 г. за прилагането 

в държавите-членки на Директивата относно медиацията България получава 

изключително признание като пример за успешни практики, насърчаващи 

използването на медиацията. Специално се посочват заслугите на съдебната система и 

съдебния Център за медиация, който се намира в най-големия съд в страната - 

Софийския районен съд, за добрите резултати на България в медиацията. 

Организационната структура на Центъра за спогодби и медиация се определя с 

Правила за организацията и дейността на Центъра за спогодби и медиация към 

Софийски районен съд и Софийски градски съд. Съгласно този документ Общото 

събрание е висшият ръководен орган на ЦСМ. ОС се състои от всички заявили участие в 

Програмата съдии, медиаторите от Регистъра на медиаторите към ЦСМ и съдебните 

координатори. ОС отговаря за устойчивото рзвитие на ЦСМ посредством правата и 

задълженията, възложени му с Правилата.  

ОС избира Председател на ЦСМ. 
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Оперативното ръководство на ЦСМ се осъществява от Управляващ екип, който 

се състои от Председателя, трима Заместник-председатели и Съдебен координатор. 

Съдебният координатор е служител на СРС или СГС, определен/назначен за 

администриране и подпомагане на работата на ЦСМ и осъществяване на връзката със 

Съда. За всички въпроси, свързани с провеждането на медиационните срещи, съдиите 

и страните се обръщат за съдействие към координатора на ЦСМ. 

Медиаторите предоставят безвъзмездно услугите си за провеждане на 

медиации в ЦСМ. Изборът на медиатори към ЦСМ се извършват от Изборен екип, 

който се назначава от Управляващия екип в състав: двама съдии, двама медиатори и 

Председателя на ЦСМ. Координаторът включва одобрените кандидати в Регистъра на 

медиаторите към ЦСМ. Регистърът се публикува на интернет-страницата СРС. 

Анализ на дейността на ЦСМ се извършва от Анализиращ екип. 

Дейността на ЦСМ при СРС и СГС се извършва в съответствие с приетите 

Правила. Работното време на ЦСМ е всеки делничен ден от 09:00 часа до 17:00 часа. За 

вписвания в графика се извършват на сайта на ЦСМ от медиаторите, вписани в 

Регистъра на медиаторите към центъра. 

Съгласно правилата Съдията може да прецени дали разглежданото от него дело 

е подходящо за препращане за периода, през който делото е висящо пред него. 

Изборът на медиатор/и и определянето на датите за медиационните срещи се 

осъществява от Съдебния координатор при съобразяване на графика, текущата 

натовареност на медиаторите, препоръките на съдията или предпочитанията на 

страните. Когато съдията установи в първото по делото заседание или в последващо 

заседание, че делото е подходящо за разрешаване чрез използване на медиационните 

техники, той може да разясни накратко на страните какво е медиация, след което да ги 

попита дали желаят спорът им да бъде разрешен по този начин. При заявено съгласие 

съдията ги запознава с възможните дати по Графика на ЦСМ за провеждане на първата 

среща, след което страните попълват и представят на съдията необходимия формуляр. 
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Съдията или секретаря на състава предава формуляра на съдебния координатор, който 

въвежда информацията от него в Графика и съхранява формуляра. 

Срещите се провеждат в някоя от сградите, използвани от СРС или СГС, или на 

друго място, определено от медиатора и страните. 

Срещите на медиатора със страните се провеждат съобразно приетите 

Стандарти за провеждане на процедурата по медиация. Съдебният координатор 

уведомява съдията, препратил делото, за резултата от срещата. Когато на първата 

среща не се стигне до разрешаване на спора, процедурата може да бъде продължена в 

последващи срещи. 

Анализиращият екип към ЦСМ изготвя ежегодно и анализ за качествените 

параметри на проведените медиации. Статистиката се извлича от информационните 

материали на медиаторите по проведените процедури, паралелно съпоставяни с 

подадените от страните обратни връзки. 

Видно от отчетите на АЕ в годините след 2016 г. ежегодно се констатита около 

30% покачване на проведените и реализираните медиации. Запазва се относително 

ниският брой на делата, по които е постигната спогодба спрямо броя на делата, по 

които е проведена медиация. 

Съгласно отчета за работа на УЕ на ЦСМ за периода 2016-2019 г. се констатира 

устойчиво развитие на ЦСМ, увеличаване на броя на препращанията и качеството на 

проведените медиации. Видно от отчета ЦСМ изпълнява множество дейности за 

развитие на съдебната програма по медиация, като: 

- проведени са няколко срещи и обучения със съдии от СРС с акцент върху 

въпросите на препращането; 

- през м. февруари 2017 г. започва поетапното обучение на съдии от СРС по 

медиация от обучителни организации. Проведено е и обучение на нов съдебен 

координатор; 

- Извършен е прием на 17 нови медиатори; 
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- Във връзка с отчетената като успешна инициатива (проведена по времето на 

“Дни на медиацията 2016”) за осъществяване на медиация по препратени дела веднага 

след препращането им от зала и изразената готовност от няколко съдебни състава да 

допуснат присъствието на медиатор в заседанията по разглеждани от тях дела, който 

може да поема веднага случаите, в които страните са се съгласили на медиация, се 

обсъжда възможността за създаване на екип от медиатори от Центъра, който да е на 

разположение в сградата на съда в дните, в които съответните състави заседават и да 

поема такива случаи. 

За отчетния период са констатирани и някои слабости: 

- нередовно или забавено вписване в графика на медиаторите, което създава 

опасност от невъзможност за извършване на процедура по медиация по препратени 

дела; 

- неспазване на етични правила и прояви на нелоялно отношение към работата 

на ЦСМ и членовете му; 

- невъзможност за създаване и поддържане на пълен Регистър на медиаторите 

към ЦСМ пореди неподаване на необходимите данни и снимки. 

Управляващият екип констатира следните резултати от сътрудничеството с 

ръководствата на съдилищата и компетентните институции и участие в проекти за 

медиацията за отчетния период: 

- успешно начало на работата по пилотния проект на СРС за препращанията; 

- проведена в партньорство с националния Омбудсман експертна дискусия на 

тема “Медиацията в България: проблеми и решения”, на базата на която Омбудсманът 

излиза със следните предложения за спешни действия от Министерство на 

правосъдието: 

а/ Изготвяне на Национална стратегия за медиацията в България, с ясно 

разписани мерки, срокове и отговорности за стимулиране на развитието на 

института и участниците в него - страни, медиатори, съдилища, както и за 
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гарантиране на квалификацията на медиаторите и на качеството на 

провежданите медиации; 

б/ Във връзка със своевременното въвеждане на елементи на 

задължителна медиация Омбудсманът препоръча одобряване на пилотни и 

съпътстващи мерки, базирани на добрите практики и опит на редица 

европейски и други държави и по-конкретно: 

- създаването на мрежа от правоспособни медиатори във всички 

градове с районни съдилища, което ще обезпечи възможността за 

ефективното използване на медиацията като ефективно средство за 

решаване на спорове; 

- сформиране на работна група и предприемане на законодателни 

мерки за ангажиране н Министерство на правосъдието с процеса на 

регулиране на дейността на медиаторите (регистър, контрол, обучение, 

дисциплинарна отговорност); 

в/ Въвеждане на задължителна първа обща среща по медиация при 

семейно-правни спорове; 

г/ Осигуряване на финансирането / заплащането за тази първа обща 

среща от държавния бюджет или поощряване на страните чрез намаляване на 

съдебните такси при постигане на споразумение чрез използването на 

медиация; 

д/ Въвеждане на промени освен в ГПК и Закона за медиацията и в Закона 

за съдебната власт, предвид осъществяването на контрол и финансирането на 

института. 

Получено е съгласие от Министерство на правосъдието за сформиране на 

работна група по препоръката, като ЦСМ трябва да излъчи свой представител и да 

подпомогне Омбудсмана при сформирането й. 
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Съгласно отчета на Управляващия екип за отчетния период ЦСМ взема чрез 

представителите си участие в множество форуми и инициативи, свързани с проблемите 

на медиацията и популяризирането й, като някой от тях са: 

- организирането и провеждането на “Дни на медиацията 2016”; 

- създаване на фейсбук-страница на ЦСМ с цел популяризиране и повишаване на 

интереса към медиацията, в която се публикува актуална информация, свързана с 

медиацията; 

- множество медийни изяви, целящи популяризиране на медиацията. 

 

Развитие на съдебна програма за медиация в Окръжен съд Бургас и Районен 

съд Бургас 

Инициативата за разработване на съдебна програма за медиация в Окръжен съд 

Бургас и Районен съд Бургас стартира през месец октомври 2012 г., когато съвместно с 

Асоциацията за извънсъдебно решаване на спорове - Бургас е иницииран месец на 

медиацията, повторен и през 2014 г. 

Целта на инициативата “Месец на медиацията”, а впоследствие и на “Програма 

за медиация на Окръжен и Районен съд - Бургас” е да създадат нагласи у обществото 

към по-широко използване на всички алтернативни подходи за разрешаване на 

спорове и в частност медиацията като извънсъдебен способ. 

На 06 април 2017 г. в Бургас е открит Център за медиация към Окръжен съд и 

Районен съд Бургас. Откриването му е част от проект “Медиация в подкрепа на 

бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове 

чрез съдебни програми за медиация” и се осъществява от Център за разрешаване на 

спорове. Предвидено е Центърът за медиация към съда да работи ежедневно, като 

предоставя на гражданите информация за процедурата по медиация и съдейства за 

провеждането на процедура по медиация в съда. Той се намира на втория етаж в 

сградата на Окръжен съд Бургас. 
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Как протича процедурата по медиация? 

Съдията-докладчик по делото, в случай че прецени, че разглежданото от него 

дело е подходящо за препращане към медиация, указва на страните възможността за 

доброволно уреждане на спора - чрез медиация или друг избран от страните способ с 

оглед постигане на благоприятен за спорещите субекти резултат. Напътстването към 

медиация може да се осъществи от постъпването на исковата молба до приключване 

на устните състезания по делото. 

Страните избират по своя преценка медиатор от Списъка на медиаторите / 

центровете за медиация, включили се в съдебната програма. В центъра по медиация се 

поддържа актуален списък с медиаторите, изразили желание да се включат в 

програмата и техните координати. Информация за медиаторите и техните контакти се 

предоставя от координаторите на програмата. Страните имат възможност да се 

обърнат към медиатор, който не е включен в Списъка с медиаторите, част от Съдебната 

програма за медиация на Окръжен и Районен съд Бургас. 

Страните провеждат медиацията в удобно за тях време и уведомяват 

препращащия ги съдия както за срока, който им е необходим за провеждането на 

медиация, така и за резултата от нея. 

Съдът уведомява страните, че отказът им от участие в среща по медиация или 

приключването й без споразумение не влияе на резултата от съдебното производство. 

В случай, че времето за провеждане на медиация между две съдебни заседания 

се окаже недостатъчно - по съвместна преценка на страните и медиатора, страните 

следва да уведомят съда за това, че ще проведат допълнителни срещи по медиация, 

както и за срока, който са уговорили за приключване на медиацията. Максималният 

срок за провеждане на медиация не може да е повече от 6 месеца от започването й. 
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След приключване на процедурата по медиация медиаторът попълва отчет за 

проведена медиация до съда и го изпраща по e-mail на съдебния координатор, който 

го предава на съдията-докладчик по делото. 

До 1 месец след приключването на процедурата по медиация е препоръчително 

страните да попълнят кратка форма, в която да споделят мнението си за протичането 

на процедурата по медиация с оглед подобряване на ефективността на способа. 

Анкетата за обратна връзка се попълва по образец, като страните имат възможност да я 

попълнят на място в съда или да я изпратят попълнена по електронна поща. 

Ако не се постигне спогодба чрез медиация, страните могат да продължат 

съдебното производство. 

Ако в хода на медиацията страните постигнат спогодба и съдът я одобри, се 

възстановява половината от вече внесената държавна такса по съдебното 

производство. 

Управление и организация на съдебната програма 

Съдебната програма се управлява от Председателите на Окръжен и Районен съд 

Бургас, които вземат решения, свързани с функционирането на програмата. 

За функционирането на програмата са определени двама координатори, един за 

Окръжен съд Бургас и един за Районен съд Бургас. Съдебният координатор изпълнява 

текущите задачи във връзка с работата на съдебната програма, възложени му от 

Председателя или определения от него екип. 

По преценка на Председателя на съда работата на съдебната програма може да 

бъде подпомагана от Съвет за медиация, с участието на медиатори, адвокати, 

представители на институции и бизнес общността, който да има консултативна 

функция и да дава предложения за подобряване на дейността на съдебната програма. 

21 медиаторипредлагат своите услуги в Центъра. 
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Дейност на Центъра за медиация и спогодби към Окръжен съд Бургас и Районен 

съд Бургас 

По данни на пресслужбата на ОС-Бургас от 29.08.2019 г. за периода на 

съществуването му са проведени 36 процедури по медиация, 8 от които са завършили 

със споразумение, одобрено от съда. 

Освен провеждане на медиации, ЦМС се ангажира и с други дейности за 

популяризиране на медиацията сред обществеността, като: 

- Образователен форум за представяне на метода „Медиация“ за решаване на 

конфликтни ситуации в училище; 

- Организиране и провеждане всяка година на „Дни на медиацията“-

провеждане на множество инициативи за популяризиране на медиацията по различни 

дела, водене на безплатни медиации и консултации на граждани и др. 

 

Център за медиация към съдебен район на Окръжен съд Варна 

За насърчаване на медиацията като по-благоприятен за страните способ за 

уреждане на спорове, през 2015 г. Окръжен и Районен съд Варна реализират 

съвместно Център за медиация. Всеки работен ден, от 9 до 17 ч., Центърът предоставя 

безвъзмездно възможност на страните по неприключили граждански, частни 

наказателни и търговски дела, разглеждани в съдилищата от съдебния район на 

Окръжен съд Варна, да разрешат правния спор доброволно, посредством медиация и 

със съдействието на медиатор. Четири години след създаването си, Центърът по 

медиация към съдебния район вече се е утвърдил като един от активно и успешно 

работещите в страната, със значителен дял на постигнати споразумения и принос за 

формирането на позитивна нагласа относно възможностите на медиацията за 

подобряване на взаимоотношенията и комуникацията между спорещи страни. 

 

Дейност на Центъра 



 

                   

 

 

Изработено в изпълнение на Проект № BG05SFOP001-3.003-0059, с наименование  

„Трудовата медиация – адекватен способ за реформиране на съдебната система чрез извеждане на част от 

трудовоправните спорове извън съдилищата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

55 

За съдействие към Центъра могат да се обърнат страни по неприключили 

граждански, частни наказателни и търговски дела, разглеждани в съдилищата от 

съдебния район на Окръжен съд Варна:  

- Окръжен съд Варна; 

- Районен съд Варна; 

- Районен съд Девня; 

- Районен съд Провадия. 

Центърът е разположен на 4 етаж в сградата, в която се помещава Съдебно-

изпълнителна служба при Pайонен съд Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев" № 

12. Участници в процедурата по медиацията са страните, медиатор/ко-медиатори, 

адвокати и експерти. 

За страните по съдебните спорове услугата е безплатна. Участието на 

медиаторите е доброволно и безвъзмездно. Формулярите, необходими в процедурата 

по препращане към медиация, са публикувани на страницата на Центъра. От 

откриването на центъра има над 200 подадени заявления за медиация. 

(преобладаващата част от тях са по дела на Районен съд Варна, към 20% по дела на 

Окръжен съд Варна, и по няколко дела на Районен съд Провадия и Районен съд Девня). 

Около 70% от всички подадени заявления за медиация са по граждански дела, а по 15% 

са съответно тези по търговски дела и по наказателни дела от частен характер (НЧХД). 

Прави впечатление, че сред гражданските дела, по които се ползват способите на 

медиацията за разрешаване на спорове, преобладават делата за делби и за договорни 

отношения между физически лица, както и спорове по семейния кодекс – за развод, за 

родителски права и издръжка. Методът се явява успешен средно при всеки трети 

случай на медиация. Друго предимство на медиацията, което се потвърждава през 

четирите години от създаването на Центъра, е пестенето на време и по-бързата 

процедура за решаване на спорове за всяка от страните по дела. Данните сочат, че 
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преобладаващата част от медиациите се решават при средна продължителност от 2 

срещи. 

Общо за четиригодишния период около 10% са несъстоялите се процедури по 

медиации. Причината за тях е, че едната страна е изразила готовност и е пуснала 

заявление за медиация, но другата страна е проявила нежелание да се яви. 

На какво се дължи силният старт на Центъра за медиация към съдебен район 

Варна? 

В световен мащаб, има няколко фактора, които са ключови за успеха на една 

съдебна програма за медиация. Стартът на Окръжен и Районен съд Варна потвърждава 

стремежът им да бъдат осигурени всички тези фактори и да се работи на световно 

ниво.  

Ангажирано ръководство на съда във Варна. Председателите и заместник 

председателите са пряко ангажирани в управлението на Центъра. Наред с това, те 

работят с екип от отдадени на каузата съдии и съдебни координатори.  

Надеждна информация и насочване на страните. Страните по спорове получават 

пълно съдействие и подкрепа както от съдебните координатори, които организират 

всичко необходимо за провеждането на една медиация, така и от съдиите, които 

разясняват процедурата по медиация при всеки подходящ случай в съдебна 

зала.Мотивирани и добре подготвени медиатори. Съдът работи с подбран кръг от 

медиатори, които са отлично подготвени специалисти с опит в различни области, така 

че да бъдат на разположение в зависимост от вида на спора. 

 

Център по медиация при Районен съд Благоевград 

От 10 декември 2013 г. в съдебната палата на Благоевград е открит и 

функционира Център по медиация с работно време от 09:00 до 17:00 часа. Районен съд 

Благоевград е взел участие и в Проект „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване 

на справедливото и целесъобразно разрешаване на споровете чрез съдебни програми 
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за медиация“, разработен от Центъра за разрешаване на спорове – гр. София. По 

отношение на всеки от поканените за участие в проекта съдилища, е изготвена 

специална програма за препращане към медиация, като се организират и обучения за 

съдиите в тази област.  

При направената оценка в края на 2015г. за приоритетните области, в които 

следва да продължи работата си РС-Благоевград, след приключване на предходният 

управленски мандат, близо 37% от анкетираните 138 лица са посочили, че такава 

област следва да бъде именно насърчаването от съда за прилагане на медиацията при 

решаване на съдебните спорове. Този посочен приоритет за работа от самите 

потребители на правосъдие, мотивира и ръководството на РС-Благоевград да включи 

съда в рамките на този нов Проект с национално значение, още повече, че през 

предходният управленски мандат, в Съдебната палата на Благоевград бе обособен и 

оборудван и първият за региона Медиационен център, който също ще подпомогне и 

направи по ефективно участието на съда в този Проект. 

Процедура по медиация в Центъра 

Председателят на Районен съд Благоевград е утвърдил вътрешни правила за 

работата на Медиационен център Благоевград. Съгласно правилата и за разлика от 

организацията на дейността в посочените по-горе съдилища, при препращане от съда 

към процедура по медиация, страните следва да изберат сами медиатор от Единния 

регистър на медиаторите. Видно от публикуваната на страницата на Центъра 

информация, към него не действат медиатори. Тоест Центърът може да предостави 

материална база, където да се проведе (съгласно публикуван График) медиацията, но 

страните следва да ангажират медиатор, като договорят заплащане на съответно 

дължимата за услугата му такса.В сайта на РС И ОС Благоевград към момента няма 

данни за препращания от съдии към Центъра, нито за състояли се медиации в него и 

техния изход. 
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Други съдилища в страната, в които са създадени съдебни центрове по 

медиация 

Видно от посочените по-горе данни създаването на съдебни центрове по 

медиация е в подем. Въпреки,че основите на медиацията по граждански и търговски 

спорове в страната са все още крехки, а броят на провеждани медиации не е така 

значителен на фона на постоянно увеличаващия се процент на образувани дела, то 

тази форма на популяризиране на медиацията има потенциала да привлече повече 

спорещи страни към алтернативно решаване на споровете им. 

Самото присъствие на Центровете в сградите на съдилищата дава увереност у 

решилите да опитат медиация в легитимността на процедурата. С оглед на това в 

редица съдилища са разкрити Центрове по медиация или се осъществяват съдебни 

програми по медиация, които тепърва предстои да развиват своя потенциал. Към 

редица съдилища има разкрити такива, като част от тях – по Програма „Спогодби“ и 

други – по Проект „Медиация и съд в подкрепа на бизнеса: Популяризиране на 

бързото, честно и ефективно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за 

препращане към медиация“. Някои от тях са: 

- Съдебна програма по медиация към Районен съд Плевен; 

- Съдебна програма по медиация към Районен съд Велико Търново – на 

18.12.2013 г., в гр. Велико Търново, Районен съд Велико Търново сключи Меморандум 

за сътрудничество със Сдружение с нестопанска цел "Център по медиация" за 

насочване към медиация от страна на съда; 

- Центъра за спогодби и медиация и Програма „Спогодби" към Смолянски 

окръжен съд; 

- Програма „Спогодби“ към Районен съд Балчик; 

- Център за спогодби и медиация към Окръжния и Районния съд в Перник. 
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По данни на Център за разрешаване на споровете гр. София, интерес към 

развиването на съдебни програми за медиация са заявили и председателите от 22 

съдилища от 16 областни града в България. 
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Част V. 

Как са информирани страните за възможностите за медиация? 

 

 

Медиацията е считана за най-бързо развиващия се способ за алтернативно 

решаване на споровете. Въпреки своя потенциал и въпреки очакванията,медиацията в 

България до момента не поражда целения ефект. Възможно е това да се дължи на 

краткия срок от въвеждането й през 2004 г., когато е приет Закон за медиацията. От 

тогава е изминало малко повече от десетилетие и имайки предвид липсата на 

историческа обусловеност на този метод за решаване на спорове у нас, това време е 

крайно недостатъчно за налагане и популяризиране на този алтернативен подход за 

решаване на спорове. 

И ако медиацията по граждански, търговски и семейни спорове търпи своето 

положително развитие през последните години, то медиацията по трудови спорове е 

по–скоро теоретична постановка, отколкото реално алтернатива на традиционното 

съдебно правораздаване. За това могат да се посочат множество причини, като 

индивидуализирането им е важно, за да бъдат преодолени: неясна и непрецизна 

нормативна уредба, липса на устойчиви и последователни мерки за разясняване пред 

обществото на ползите от института, наложилите се отношения на власт и подчинение 

между работодателите и работниците, хипотетична възможност за корупционни 

практики, правят на пръв поглед медиацията по трудови спорове трудно приложима. 

Безспорно, за да бъде въведен в реална употреба този институт, трябва той да 

бъде както популяризиран пред широката общественост, така и да се създаде реален 

механизъм той да бъде прилаган, както във фазата на административното 

производство, така и в съдебната фаза на спора. 
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С оглед на това, че медиацията е алтернативен метод за решаване на спорове, 

следва популяризирането и информирането на граждани и организации да става с 

дейното участие както на държавния апарат, така и на неправителствения сектор, 

медиаторите, адвокатите и др. 

С оглед на това Сдружение „Център за правна защита” започна изпълнението на 

проект по Оперативна програма “Добро управление” № BG05SFOP001-3.003-0059 

“Трудовата медиация - адекватен способ за реформиране на съдебната система чрез 

извеждане на част от трудовоправните спорове извън съдилищата”.  

Общата цел на проекта е да подпомогне реформата на съдебната система чрез 

повишаване информираността на обществеността по въпросите, касаещи 

трудовоправните спорове и да предложи адекватни мерки за реформа, които могат да 

доведат до реални резултати за облекчаване и подобряване работата на съдебната 

система. 

Екипът по проекта си е поставил и следните специфични цели: 

- Изготвяне на подробен анализ на нормативната уредба в сферата на 

медиацията, на съдебната практика и на съществуващите добри практики при 

извънсъдебно решаване на спорове; 

- Създаване на информационен портал за медиация, насочен към решаване на 

трудовоправни спорове; 

- Изготвяне на предложения за нормативни промени, които даподпомогнат 

реформата в съдебната система, чрез въвеждане на задължителна медиация при 

трудовоправни спорове и разтоварване на съдилищата от дела, които могат да бъдат 

решени чрез медиация и споразумение между страните. 

Настоящото изложение има за цел като разгледа приложимата правна уредба, 

уреждаща института на медиацията в България, както и като обобщи резултатите от 

проведени в рамките на проекта анкети и проучвания, да направи изводи за нивото на 

информираност на заинтересованите страни за възможността да използват медиация 
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по трудовоправни спорове, както и да маркира предложения за подобряване на 

информираността и познаването на института на медиацията. 

 

1. Нормативна уредба относно предоставянето на информация и насочването 

към медиация 

 

Уредба в националното законодателство, относима към медиацията по 

административни спорове: 

 

- Граждански процесуален кодекс /ГПК/ 

В чл. 140, ал. 3 от ГПК (и чл. 374, ал. 2 от ГПК – за търговски спорове) е уредена 

възможност съдът при подготовка на делото в закрито заседание да насочи страните 

към медиация: „Съдът може да съобщи на страните и проекта си за доклад по делото, 

както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на 

спора.“  

Още с доклада по делото съдът може да напъти страните към медиация, може и 

кратко да разясни предимствата на медиацията. В съдебно заседание по граждански 

спорове, обичайно съдът отново напътва страните към споразумение или медиация.  

 

- Закон за медиацията /ЗМ/ 

Законът за медиацията е общ акт, уреждащ медиацията. В него няма 

специфични разпоредби, касаещи задължение за популяризиране или информиране. С 

оглед на извършените анализи в хода на проекта, множеството проведени срещи и 

проучвания, се налага становището за липса на целенасочена и устойчива и 

последователна политика на държавата за популяризиране на института на 

медиацията. Имайки предвид потенциала на тази процедура, както за намаляване на 

социалното напрежение, подобряване на общуването, както и разтоварване на 
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съдебната система, изключително важна и основополагаща е ролята на държавата и 

държавния апарат.  

С оглед на това считаме, че следва да се обмисли възможността за създаване на 

Централизиран орган по медиация към Министерство на правосъдието, който: 

- Да дава становища при поискване от работодател или работник/служител или 

техни организации дали е допустима медиация по определен казус; 

- Да разработва обучения за повишаване на квалификацията на медиатори по 

трудовоправни спорове; 

- Да следи за качеството на провежданите медиации; 

- Да има дисциплинарни правомощия по отношение на медиаторите, 

извършващи медиации по трудовоправни спорове. 

- Да води регистър на медиатори, извършващи медиации по трудовоправни 

спорове; 

- Да провежда превантивни анализи на възможни спорни трудовоправни казуси 

и да съдейства за провеждане на превантивни медиации. 

Считаме, че естественото място за регулация на статута и функциите на такъв 

орган (особено ако предметът на дейност на същия е насочен към медиации с всякакъв 

предмет, позволен от закона) е именно Закон за медиацията, като в рамките на 

проекта ще бъде разработен и проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за 

медиацията. 

 

- Закон за адвокатурата /ЗА/ и Етичен кодекс на адвоката /ЕКА/ 

И в двата нормативни акта не са предвидени задължения или право на адвоката 

да разясни на клиента си процедурата по медиация и да го напъти към медиация.  

В много от европейските държави действат разпоредби, които задължават 

адвокатите да разяснят и напътят клиентите си към медиация.  
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В Италия адвокатът по делото е задължен писмено да уведоми клиентите си за 

възможността за медиация като алтернатива на делото. Клиентът има право да 

развали договора с адвоката си, ако той не му предостави тази информация. 

Адвокатите са задължени по закон да информират клиентите за опцията за медиация и 

да опитат да разрешат спора чрез медиация. Тази мярка за популяризиране на 

медиацията има решаващо значение в Италия. 

В Обединеното кралство адвокатите са задължени да информират клиентите за 

възможността за медиация и други алтернативни способи за решаване на спорове 

съгласно Гражданско процесуалните норми възможно най-рано в процеса.  

В Германия, според Раздел 13 от Правила за професионална практика на 

адвокатите, те трябва да съветват техните клиенти да решават споровете си по най-

подходящия начин. Следователно адвокати са длъжни да насочат клиентите си към 

медиация, ако тя е най-подходяща за дадения случай.  

В множество доклади на Европейската комисия и Европейския парламент като 

една от основните мерки за популяризиране и насърчаване на медиацията се сочи 

въвеждане на задължение адвокатите да информират клиентите си за възможността 

да разрешат възникналия спор чрез медиация. 

С оглед на посоченото, следва да се осмисли подход, съгласно който да бъдат 

предложени разпоредби в Закон за адвокатурата и Етични кодекс на адвоката, 

адвокатите да разясняват и напътват клиентите си към медиация, когато считат, че 

такава е най-подходяща за разрешаване на дадения казус. 

 

- Закон за съдебната власт /ЗСВ/ 

И отново, и в ЗСВ не е засегнат по никакъв начин института на медиацията. В 

един от основните закони, регламентиращи правата, задълженията на съдиите, тяхното 

обучение и повишаване на квалификацията им, дори и най-общо не се третира тази 

тема.  
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Напротив, вместо обучението на съдиите по препращане към медиация да е 

част от общодържавна целенасочена политика, да бъде част от провежданите 

първоначални и последващи обучения от Национален институт по правосъдие, 

неправителствени организации и медиационни центрове се ангажират през годините с 

инициативи за провеждане на подобни обучения. Считаме, че същото макар и 

изключително полезно като инициатива, не следва да освобождава държавата от 

отговорността й за провеждане на мащабна информационна кампания, както и за 

прилагане на трайни и устойчиви, законово-регламентирани мерки за популяризиране 

на медиацията между гражданите и организациите и за обучение на съдии, адвокати, 

медиатори и други засегнати страни и за осъществяване на контрол върху качеството 

на провежданите медиации.  

С оглед на това и в рамките на проекта ще бъдат предложени и промени в ЗСВ в 

две основни направления: 

- Уреждане на възможност (а при преценка за целесъобразност и задължение) 

на съдиите да насочват страните по спора към медиация; 

- Уреждане на обучение по препращане към медиация на съдиите от 

Национален институт по правосъдие както в Програмата за първоначално обучение, 

така и в текущите обучения за магистрати. 

 

Наднационална правна рамка 

Препоръка № R(2002)10 на Съвета на Европа е основният международен акт, 

който регламентира медиацията по административни спорове. Съгласно Препоръката 

използването на медиацията може да бъде нормативно въведено като необходимо 

условие за започване на съдебно производство, но може да се използва и по време на 

съдебно производство, например по предложение на съдията. Тази разпоредба дава 

възможност да се обмисли създаване на разпоредби, които да дадат право на съдиите 
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при заведено съдебно производство, ако преценят, че спорът е подходящ за медиация, 

да напътят страните към такава. 

Съгласно Препоръката с регулацията на алтернативните способи трябва да се 

гарантира, че страните получават подходяща информация за възможната употреба на 

алтернативни способи. 

Съгласно Ръководството за имплементиране на Препоръката: 

- Държавата играе основна роля в представянето на медиацията. За да се 

подчертае тази важност Препоръката съветва за определени случаи да бъдат 

нормативно въведена задължителност на алтернативните способи, като използването 

им да е предпоставка за завеждане на съдебно дело (т.е. за да заведе дело пред съд 

спорещият първо трябва да опита алтернативен способ за решаване на спора); 

- Държавата следва да насърчава страните да предлагат доброволно 

разрешаване на споровете, когато това е приложимо; 

- Държавата следва да разработи и одобри стандартизирани споразумения, 

които да бъдат използвани; 

- Необходимост от държавно финансиране, за да се гарантира качество на 

услугата; 

- Важността на съдиите – да имат право да насочат страните към медиация и да 

одобряват постигнати споразумения ако са законосъобразни. Важно е да има лесно 

достъпни алтернативни методи за решаване на спора – например съдебни програми 

към съда (каквито в България функционират в няколко граждански съдилища); 

- Важността на адвокатите – в Кодексите за поведение да е предвидено 

задължение или препоръка към адвокатите да разясняват на клиентите си 

възможността за алтернативно решаване на споровете им; 

- Държавата да се погрижи за популяризиране на медиацията по граждански 

спорове – чрез статии, онлайн издания, информационни центрове, дни на отворени 

врати в съдилищата и др.; 
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- Държавите, например на публични страници в интернет, да разясняват точно 

как да се използват алтернативни способи за разрешаване на административни 

спорове; 

- Информиране на гражданите, съдии, адвокати. 

Както е видно от изложената по-горе информация, Препоръката задава рамката, 

при следване на която държавите ще могат да имплементират успешно алтернативни 

способи (и в частност медиация) за разрешаване на граждански спорове, в т. ч. и 

трудовоправни. 

 

2. Създаване на специализиран портал за трудова медиация 

В рамките на проекта беше разработен и на 02.09.2019 г. беше стартиран онлайн 

портал по трудова медиация www.mediatoronline.eu. 
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Основните цели при създаване на портала са: 

- да предоставя актуална информация по текущи трудовоправни въпроси чрез 

публикуване на статии и нови съдебни решения; 

- информира за добри практики в областта на медиацията по трудовоправни 

спорове и за приети нормативни промени в областта; 

- всеки заинтересован да може да получи необходимата му информация в 

областта на трудовоправните спорове и приложимата при тях медиация;  

- всяко лице да може да постави въпросите, които го интересуват и да получи 

адекватен отговор, като по този начин да бъде информиран, без да се налага да прави 

допълнителни усилия и/или разходи за това. 

 

3. Изводи относно информираността на страните и предложения за 

подобрение 
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Изводи относно информираността на страните 

На база проведеното проучване на приложимата нормативна уредба, считаме, 

че може да се направи обосновано заключение за много ниска степен на 

информираност на страните по трудовоправни спорове за възможността за 

провеждане на медиация по тези спорове. Информираността, още повече, не е 

следствие от държавно регулирана дейност, а е на база самообучение, достъп до 

информация в интернет пространството, интервюта в масовия печат и други.  

Основните изводи за информираността на страните са следните: 

- Липсва нормативна уредба, която да указва на страните по трудови 

правоотношения да използват медиация при възникнал спор с ответната страна по 

правоотношението; 

- Липсва нормативна уредба, която да указва на адвокатите да запознават 

клиентите си с възможността да ползват медиация, нито задължение да правят 

преценка дали по дадени казуси медиацията не е най-добрия подход за разрешаване 

на даден казус; 

- Липсва нормативна уредба относно обучение на магистрати по препращане и 

напътване на страните по спора към медиация; 

- Нормативната уредба, която регулира медиацията по трудовоправни спорове е 

неясна и непрецизна. 

 

Мерки за подобряване на информираността на страните 

Считаме, че следните мерки в значителна степен биха допринесли за 

популяризиране и легитимиране на института на медиация по трудовоправни спорове: 

- Нормативно закрепено задължение за адвокатите да информират клиентите си 

за възможността за използване на медиация; 
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- Нормативно закрепване на задължение за страните да търсят начини за 

доброволно разрешаване на възникнал трудовоправен спор след извършване на 

оценка, доколко същата е приложима по конкретния казус; 

- Различни стимули (фискални, данъчни и др.) при използване на медиация по 

трудовоправни спорове; 

- Задълбочено изучаване на медиацията в юридическите ВУЗове, в това число на 

възможността за медиация и по трудовоправни спорове, 

- Провеждане на обучения по препращане към медиация от Национален 

институт по правосъдие; 

- Широка държавно-инициирана и финансирана кампания по популяризиране и 

разясняване на възможността да се използва медиация по трудовоправни спорове, 

като част от Национална стратегия за популяризиране на медиацията; 

- Разкриване на Центрове по медиация към всички районни и окръжни 

съдилища в страната. 

- Извършване на обучения на работодателите за възможностите да бъде 

използвана медиация по трудовоправни спорове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


