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      УТВЪРЖДАВАМ: 

       /Катя Бельова – председател 

       на Окръжен съд Благоевград/ 

 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА МЕДИАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПРИ 

ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД 

(в сила от 10 декември 2013г.) 

 

 Медиационният център при Окръжен съд – Благоевград се създава по 

инициатива и под ръководството на Окръжния съд и с активната подкрепа, и 

сътрудничество на Адвокатска колегия – Благоевград, и се посвещава на 

честванията по случай 100 години от откриване на Околийски съд в Горна 

Джумая, днешен Благоевград.  

 Целта на центъра е да осигури на спорещите страни пред Окръжен съд – 

Благоевград или районните съдилища от съдебния район на БлОС, алтернативна  

възможност за разрешаване на спорoве чрез процедури по медиация, при 

осигуряване на подходяща обстановка и условия за преговори, в това число и 

материално-техническо обезпечаване на преговорния процеса до неговото 

спиране, прекратяване или приключване със споразумение.  

 Медиационният център предоставя предварителна информация на 

спорещите за изясняване приложното поле на медиацията, както и за 

предимствата при избора на този алтернативен способ.  

 Медиационният център предоставя информация за регистрираните 

медиатори в Единния регистър на медиаторите при Министерство на 

правосъдието и съдейства и организира насрочването на медиационни срещи 

според възможностите на страните и избрания медиатор. 

 Ползването на Медиационния център е безплатно за спорещите страни с 

изключение на дължимото от тях възнаграждение за положения от медиатора 

труд. 
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I.  ПОНЯТИЕ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА МЕДИАЦИЯТА, ПРЕДМЕТ 

1. Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно 

разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага 

спорещите страни да постигнат споразумение. 

2. Медиацията е алтернативен способ за разрешаване на правни и неправни 

спорове. 

3. 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. 

4. Медиация се провежда и в случаите, предвидени в Наказателно- 

процесуалния кодекс.  

5. Медиация не се провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда 

друг ред за сключване на споразумение. 

 

II. ПРИНЦИПИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕДИАЦИЯТА. 

 

Доброволност и равнопоставеност 

1. Страните имат равни възможности за участие в процедурата по медиация. 

Те участват в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се 

оттеглят. 

 

Неутралност и безпристрастност 

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

процедурата по медиация всички въпроси се уреждат по взаимно съгласие 

на страните. 

Поверителност 

3.1 Разискванията във връзка със спора са поверителни. Участниците в 

процедурата по медиация са длъжни да пазят в тайна всички 

обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на 

процедурата. 

3.2 Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, 

които са му доверени от участниците и имат значение за решаването на 

спора - предмет на медиацията, освен с изричното съгласие на участника, 

който му ги е доверил. 

3.3 Изключение от поверителния характер на медиацията се допуска в 

случаите, когато това е предвидено в Закон. 
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА МЕДИАЦИОННИЯ 

ЦЕНТЪР 

Общи правила 

1. Цялата дейност по функционирането на Медиационния център, в това число 

времето през което ще бъде достъпен и условията при които ще бъде 

използван се регулират с настоящите правила, а когато те са непълни с актове 

на Председателя на Окръжен съд – Благоевград. 

2. Инициатива за изменение и/или допълнение на утвърдените правила за работа 

на Медиационния център могат да имат и адвокатите регистрирани като 

медиатори в Единния регистър на медиаторите при Министерство на 

правосъдието, заявили желание за сътрудничество чрез депозиране на 

декларация по образец до Председателя на Окръжен съд – Благоевград. 

3. За да е налице основание за разглеждане на предложеното изменение и/или 

допълнение на правилника за работа на медиационния център по т.2 е 

необходимо наличието на  решение за всяко предложение по отделно, взето 

от общото събрание с обикновено мнозинство на адвокатите-медиатори 

заявили сътрудничество. 

4. Председателят на Окръжен съд – Благоевград съвместно с Адвокатския съвет 

при Адвокатска колегия – Благоевград ежегодно до края на месец февруари 

организират отчетно събрание за дейността на Центъра и неговите резултати 

и набелязват мерки за подобряване на работата му, в това число чрез 

провеждане на обучителни мероприятия, приемане на изменения и 

допълнения в правилника за работа на медиационния център и други. 

5. Окръжен съд – Благоевград предоставя безвъзмездно за нуждите на 

Медиационния център помещение на партерният си етаж, в сградата на 

съдебната палата. 

6. Медиационният център е достъпен за процедури по медиация в рамките на 

работното време на Съдебната палата, за времето от понеделник до петък от 

9:00ч. до 16:00ч. Неприсъствените дни, почивните дни и официалните 

празници за съдилищата са такива и за Медиационния център. 

7. Продължителността на една медиационна процедура се определя според 

възможностите на графика но тя не може да бъде по-дълга от общо 6 часа в 

рамките на една съдебна инстанция.  

Тенически персонал към Медиационния център и задължения 

8. Изпълнението на текущите дейности по функционирането на центъра ще се 

изпълняват, по преценка на Председателя на Окръжния съд, от едно или 
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няколко лица въз основа на заповед, която се поставя на видно място в 

центъра. 

9. Тези дейности включват: 

- Осигуряването на физически достъп на медиаторите до медиационния 

център; 

- Следене за нормалното състояние на обзавеждането на центъра и неговата 

наличност; 

- Следене за наличността, състоянието и техническата изправност на 

намиращата се в центъра техника – компютри, принтери и всякакви други 

устройства инсталирани за пълноценното му функциониране; 

- Предоставяне на текуща информация за наличието на консумативи за 

нормалното функциониране на центъра и изготвяне на своевременни 

искания за тяхното осигуряване; 

-   Осигуряване на хартиен носител на информация за регистрираните 

медиатори в Единния регистър на медиаторите при Министерство на 

правосъдието; 

- Предоставяне на информация при поискване, в това число и чрез нагледни 

материали, за медиацията като алтернативен способ за извънсъдебно 

разрешаване на спорове; 

- Водене на календарен график за насрочените медиационни срещи и 

извършване на съответните отбелязвания за насрочени медиационни 

срещи или отбелязване на промени в датата и часа на насрочени срещи; 

- Поддържане на актуална информация за регистрираните медиатори 

подали заявление - декларация за сътрудничество с центъра – служебен 

адрес, телефон, електронен адрес и др; 

- Предоставяне при поискване от съдебни състави при Районните съдилища 

в съдебния район на Окръжен съд – Благоевград, както и на състави от 

БлОС на информация за насрочени медиационни срещи между конкретни 

лица, избрания от тях медиатор и етапа до който е достигнала 

медиационната процедура; 

- Съхраняване на регистър по образец, приложение № 1 от тези правила,  на 

проведените медиационни срещи и следене за своевременното му 

попълване от медиаторите. 

- Водене на регистър на изходящата и входящата поща. 

- Изпълнява и други функции възложени му от прекия ръководител. 
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IV. МЕДИАТОРИ 

1. Медиатори при Медиационния център могат да бъдат всички лица 

вписани в единният регистър на медиаторите към Министерството на 

правосъдието, изразили желание за сътрудничество чрез депозиране на 

заявление - декларация по образец – приложение № 2 от този правилник, 

до Председателя на Окръжен съд - Благоевград.  

2. Окръжен съд Благоевград подържа на достъпно място в сградата си 

списък с медиаторите към центъра с информация за областите в които те 

работят, допълнителните квалификации, номера им в единния регистър и 

т.н., както и информация за възможността страните свободно да изберат 

всеки медиатор вписан в единния регистър.   

3. Всяко лице от страната или страна членка на ЕС има възможност да се 

възползва от услугите на центъра при условие, че е страна по висящо дело 

по описа на Окръжен съд Благоевград или Районен съд в съдебния му 

район. Всеки медиатор вписан в единният регистър има право да ползва 

помещение в центъра, при условие, че е избран от страни по дело описано 

по-горе и е изпълнил особените изисквания на Правилника за работа на 

Медиационния център.  

4. За участието си в процедура по медиация всеки медиатор следва да 

получи възнаграждение в размер на … (примерно ¼ от държавната такса) 

но не по-малко от …. 20 … лева на час. Медиаторите и страните сами 

договарят възнаграждението съобразно с изискванията на Закона за 

медиацията, настоящия правилник и действащото право на Р. България.  

5. Медиаторите могат да предоставят безвъзмездно съдействие на 

материално затруднени лица, роднини, колеги, и други но не повече от 

…12… часа годишно, в рамките на центъра. 

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

добрите нрави и процедурните и етичните правила за поведение на 

медиатора. 

7. Медиаторите са длъжни да спазват правилника за работа на медиационния 

център при Окръжен съд – Благоевград, за което дават своето изрично 

предварително съгласие чрез декларация.  

8. След края на всяка медиационна среща медиаторите са длъжни незабавно да 

впишат в регистъра на проведените срещи цялата необходима информация 

чрез попълване на съответните полета. 

9. Достъпът до медиационният център може да бъде забранен от Председателя 

на Окръжен съд – Благоевград на медиатори, които грубо и/или системно 

нарушават правилата за работа на центъра и/или правилата за пребиваване в 
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сградата на съдебната палата. В тези случай, ако медиаторът има и качеството 

адвокат, Председателят информира Адвокатския съвет при Адвокатска 

колегия – Благоевград за вземане на отношение. 

10. За действията на медиатора се сезира дисциплинарната комисия към 

Националната асоциация на медиаторите при Националната асоциация на 

медиаторите. 

 

V. НАСЪРЧАВАНЕ НА СТРАНИТЕ КЪМ МЕДИАЦИЯ 

1. В изпълнение на своите правомощия съдилищата напътват спорещите страни 

към доброволно разрешаване на висящите спорове чрез медиация. 

2. Съда по своя преценка и в изпълнение на изискванията на Закона предприема 

действия да прикани, насърчи и подпомогне спорещите към разрешаване на 

спора чрез използване на медиационни техники. 

 

VI. МЕДИАЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ 

1. Формата, съдържанието, действието на споразумението и изпълнителната му 

сила се определят от действащия по време закон. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1 Този Правилник за работата на Медиационния център при Окръжен съд 

– Благоевград е одобрен от Председателя на Окръжен съд – Благоевград и 

влиза в сила от 10 декември 2013г. на която дата да се обяви на подходящо 

място в Медиационния център и да се публикува в интернет страницата на 

Окръжен съд – Благоевград. 

 

§2. Утвърждава се Образец на приложение № 1 към правилника 

 

§3. Утвърждава се Образец на приложение № 2 към правилника на 

Заявление - декларация за сътрудничество 

 

 

 


