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Учебен конспект по Медиация и извънсъдебно разрешаване на 
спорове 

 

 

 

Дисциплината „Медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове“ 

има за цел да предостави знания и практически умения относно 

правилното използване на различните способи на извънсъдебно 

разрешаване на спорове, воденето на преговори и придобиване на 

квалификационни умения като медиатор. Поради това тя има силно 

изразена практическа ориентация. 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА: 

 

1. СЪЩНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТА. CONFLICT – ESSENCE 

AND MANAGEMENT OF THE PROCESS. 

o Същност на конфликта като процес. Етапи на конфликта. 

o Анализ и карта на конфликта. Видове. 

o Управление на конфликта. Граници на разпространение. 

2. ВИДОВЕ СПОСОБИ ЗА АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ – 

ОБЩ ПРЕГЛЕД И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ. TYPES OF ADR METHODS – 

REVIEW AND COMPARATIVE STUDY. 

o Класификация на видовете способи за АРС. 

o Арбитраж – особености и сравнение със съдебно производство. 

o Помирителни производства. Омбудсман. Ранна неутрална оценка 

o Медиация и Арбитраж. 

3. ПРАВНА РАМКА НА МЕДИАЦИЯТА. LEGAL FRAME OF MEDIATION. 

o Нормативна база в България – Закон за медиацията и Наредба №2. 

o Актове на Европейския Съюз: 

o ДИРЕКТИВА 2008/52/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 21 май 2008 година относно някои аспекти на медиацията по 

гражданскоправни и търговскоправни въпроси.  
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o РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 524/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски 

спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 

(Регламент за ОРС за потребители). 

o ДИРЕКТИВА 2013/11/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 21 май 2013 година за алтернативно решаване на потребителски спорове и за 

изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО 

(Директива за АРС за потребители) 

o Препоръка № R(2001) 9 на Комитета на министрите към страните-членки за 

алтернативите на съдебния спор между административните органи и частни 

лица.   

o Препоръка № (99) 19 на комитета на министрите към държавите-членки 

относно посредничеството по наказателно правни въпроси.  

o Препоръка №  (2002) 10 на комитета на министрите към страните членки за 

медиация по граждански въпроси.  

o Препоръка № (98) 1 на съвета на министрите към страните-членки относно 

семейна медиация. 

4. МЕДИАЦИЯ – ПРИНЦИПИ, ПРЕДИМСТВА, 

СПОРАЗУМЕНИЯ. MEDIATION – PRINCIPLES, ADVANTAGES, 

AGREEMENTS. 

o Основни характеристики  на медиацията. 

o Принципи. Предимства. Приложно поле. 

o Комедиация. 

o Погасителна давност. Споразумения в медиацията. Изпълняемост. 

o Спиране и прекратяване на процедурата. 

5. МЕДИАЦИЯТА КАТО ПРЕГОВОРЕН ПРОЦЕС. MEDIATION AS A 

NEGOTIATION PROCESS. 

o Водене на преговори основани на позиции. 

o Преговори основани на интереси. Преминаване от позиционни 

към преговори, основани на интереси. 

o Стъпки за достигане на интересите 

o Методи за творчески решения – мозъчна атака, евристични методи 

и др. подходи. 

6. ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯ. STAGES IN THE 

MEDIATION PROCESS. 
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o Структурни и съдържателни етапи. Подготовка за медиация. 

o Първа обща среща. Отделни/индивидуални срещи. Последващи 

общи и отделни срещи. Заключителна среща. 

7. ОСНОВНИ КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ. BASIC COMMUNICATION 

SKILLS. 

o Невербална комуникация – уеднаквияване.  

o Вербална комуникация – общи положения.  

o Практически аспекти на прилагането на вербалните 

комуникативни умения – перефразиране, активно слушане, 

обобщаване, задаване на въпроси. 

8. МЕДИАТОРСКИ ТЕХНИКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. MEDIATION 

TECHNIQUES. 

o Обща характеристика.  

o Сверка с действителността, най-добра/най-лоша алтернатива; 

емпатия; предложение на медиатора;  техника на огледалото; 

припомняне на постигнатото; мълчание, въвеждане на нова тема; 

прозрачност и др.  

o Приложно поле. 

9. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯ. PARTICIPANTS IN 

THE MEDIATION PROCESS 

o Правно положения на медиатора – роли и отговорности. 

o Права и задължения на страните.  

o Участие на адвокати и експерти. 

10. МЕДИАЦИЯ И СЪД – ПРЕПРАЩАНЕ ПО МЕДИАЦИЯ. MEDIATION AND 

COURT REFFERALS. 

o Случаи подходящи и неподходящи за препращане. 

o Алгоритъм на препращане. Процесуални предпоставки. 

o За или против задължителната медиация? 

o Последици от препращането. Роля на съдията. 

11. ИЗВЪНСЪДЕБНИ СПОРАЗУМЕНИЯ – ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ И 

ПРИДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА СИЛА. OUT-OF-COURT 

AGREEMENTS. 

o Препоръчителни клаузи за отнасяне на спора към медиация. 
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12. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕ НА АРС  И МЕДИАЦИЯТА В 

ЕВРОПА. COMPARATIVE STUDY OF MEDIATION IN EUROPEAN 

COUNTRIES. 

o Общ преглед на правната рамка в европейските държави 

13. ВИДОВЕ МЕДИАЦИЯ. MEDIATION IN DIFFERENT TYPES OF DISPUTES. 

o Общ преглед. Семейна медиация. Търговска. Решаване на 

потребителски спорове. Медиация на трудови спорове. Он-лайн 

медиация. Трансгранична медиация. Медиация в областта на 

интелектуалната собственост. Медиация в административното 

право и в наказателното право. 

 

Изучаването на дисциплината „Медиация и извънсъдебно разрешаване на 

спорове“ цели постигането на следните резултати: 

• натрупването на общотеоретични знания относно извънсъдебните способи 

за разрешаване на спорове и по-специално медиацията; 

• придобиването на практически умения относно прилагането на тези 

способи и воденето на преговори от юристи. 

• Ефективна оценка на правните и извънправни аспекти на различни 

казуси; 

• Водене на преговори и участие в медиационна сесия в качеството на 

юрист; 

• Усвояване на умения за активно слушане, междуличностно общуване, 

анализ на конфликта и различните аспекти и измерения, които 

последният би имал; 

• Разбиране на законовите различия, събиране на допълнителна 

информация и преценка на рисковете, възможностите и разходите, 

свързани с това; 

Изготвяне на ефективни споразумения и начините за тяхното последващо 

извънсъдебно и/или съдебно принудително изпълнение. 

 


