Приложение № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ
при препращане от съдия на страните по спор съгласно
Съдебната програма за медиация на Районен съд Несебър
С настоящото моля да бъде започната процедура по медиация за разрешаването на спора,
описан в настоящото заявление, която да бъде проведена от медиатор/и при Центъра за
медиация при Окръжен и Районен съд – Бургас.
№ на дело
1. Страна 1 (ищец/и, въззивник/ци)
Име и фамилия
Адрес за кореспонденция
Телефон, факс, електронна поща:
Представител на страната – процесуален представител,
пълномощник или друго лице
Посочват се името и координатите за връзка.

2. Страна 2 (ответник/ци, възиваем/и)
Име и фамилия
Адрес за кореспонденция
Телефон, факс, електронна поща:
Представител на страната – процесуален представител,
пълномощник или друго лице
Посочват се името и координатите за връзка.

2. Предмет на спора
3. Материален интерес
4.Кратко описание на спора (история, от кога датира,
развитие)
5. Препращащ съдия – име и състав, съдебен акт, в който е
указана възможността за ползване на медиация.
6. Етап от съдебното производство и дата на следващото
съдебно заседание.
7. Предпочитания за медиатор
(моля изберете поне двама медиатора от списъка от Центъра за
медиация)

8. Предпочитано място за провеждане на срещата с
медиатора
9. Друга допълнителна информация, свързана с конкретния
спор
Заявлението за медиация се попълва от страната/страните по спора и се представя на определените
координатори в съда. В случай, че заявлението се подава от едната страна, копие от него се изпраща на
другата страна, като се търси съгласието й да участва в медиация.

Дата:…………………………….
Страна 1 (представител настрана 1):……………………………………………………………
Страна 2 (представител на страна 2):…………………………………………………………..

Приложение № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Долуподписаният/ата___________________________________________________________________

(собствено, бащино и фамилно име)
с ЕГН__________, в качеството си на ____________________________________ в съдебната процедура
(страна, адвокат, медиатор, експерт или др.)

по медиация в рамките на Центъра по медиация към Окръжен и Районен съд – Бургас

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Се задължавам да не разгласявам по никакъв начин информация, станала ми известна в процеса на
медиация.
2. Разгласяване на информация по смисъла на настоящата Декларация представлява всякакъв вид устно
или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по
поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число
чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или Интернет.
3. Задължавам се да пазя информацията, станала ми известна добросъвестно, за да предпазя
разпространяването и публикуването й от лица, които нямат правото да я разпространяват и публикуват.
4. Задължението за запазване на конфиденциалност няма да се прилага по отношение на информация,
която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била
публично оповестена или е била придобита от трети лица.

Дата: _________________ 2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:
/…………………………………./

Приложение № 3

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ
Днес, на ____________________, в гр………………, се сключи следното споразумение за медиация,
между
1.
___________________________________________________________________, (представляван от)
_________________________________________________________________________________________
и
2.
___________________________________________________________________, (представляван от)
_________________________________________________________________________________________
(оттук нататък наричани "Страните") и
3.
__________________________________________________________, вписан под № ________от
Единния регистър на медиаторите и
4.
__________________________________________________________, вписан под № ________от
Единния регистър на медиаторите (оттук нататък наричани заедно и поотделно "Медиаторът"),
1.
Цел на споразумението
С настоящото споразумение страните по спора по дело № __________________________, отнесено за
разрешаване пред ______________________ съд, _______________ състав, се договарят да проведат
процедура по медиация със съдействието на Медиатори към Съдебната програма за медиация на Окръжен
и Районен съд – Бургас (оттук нататък наричана "Програмата"), които да ги подпомогнат за разрешаването
на спора помежду им.
2.
Процедура по медиация
2.1. Процедурата по медиация се провежда в съответствие с Приложение № 1, неразделна част от
настоящото Споразумение, Правилата на Съдебната програма, Закона за медиация и Наредбата но чл.8 от
него.
2.2. По време на медиацията, Медиаторът може да провежда общи срещи с всички страни и отделни срещи
с всяка от страните.
3.
Прекратяване на медиацията
3.1. Медиацията се прекратява при условията, предвидени в Закона за медиацията и в чл. 8 от Наредбата
към него, както и в случаите, подробно описание в Приложение № 1 към настоящото споразумение.
3.2. В случай, че в срок до един месец от приключване на последната среща страните не уговорят и не
проведат с Медиатора нова среща, настоящата процедура по медиация се прекратява считано от датата, на
която изтича едномесечния срок по предходното изречение.
3.3. В случай, че на последваща уговорена между страните и медиатора среща, някоя от страните не се яви,
като не е посочила предварително основателни причини за неявяването си, настоящата процедура по
медиация се прекратява, считано от датата, на която е следвало да се яви страната.
3.4. С настоящото страните декларират, че са уведомени и са съгласни с последиците на прекратяване на
процедурата по медиация.
3.5. За провеждането или непровеждането на всяка среща Медиаторът изпраща уведомление по образец до
координатора на Програмата.
4. Стойност на процедурата
Процедурата по медиация се провежда в съответствие с Правилата на Програмата - безплатно, когато са
изпълнени условията за безплатна процедура, или съобразно минималните такси в Правилата.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Приложение № 1 и Правилата на Програмата имат характер на общи условия към това Споразумение,
като страните заявяват, че са ги получили и са се запознали с тях преди подписването му, като с
настоящото декларират, че са съгласни с тях, разбират ги и ги приемат в цялост.
§ 2. За всички въпроси, неуредени в това Споразумение и общите условия към него, ще се прилага
действащото българско законодателство.
§ 3. За начало на настоящата процедура се счита датата посочена в началото на настоящото Споразумение.
(Страна 1, Име и подпис)
(Страна 2, Име и подпис)
(Медиатор, Име и подпис)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ

Обща информация за основните положения на процедурата по Медиация
I. Роля и отговорности на медиаторите
1. Медиаторите съдействат на страните за постигането на спогодба като им помагат: за установяване на
спорните въпроси, при преодоляване на пречките в общуването между тях, за намирането на общи
интереси, за проучването на възможни варианти за разрешение на спора, и за договарянето на спогодба за
уреждане на някои или всички спорните въпроси.
2. Медиаторите няма да дават съвети и/или указания на страните как да действат, нито да им налагат
обвързващо решение.
II. Добросъвестно участие на страните
Страните разбират, че медиацията е доброволна процедура и изхода й зависи от активното им участие и
готовност за сътрудничество. Страните се съгласяват да участват добросъвестно в процедурата по
медиация, лично или чрез надлежно овластени представители, и да положат усилия за разрешаване на
спора във взаимен интерес. Страните се задължават да уведомят съдията по делото, по което е проведена
медиация, за резултата от нея.
III.Поверителност
1. Медиацията е поверителна процедура и всички участници в нея се задължават да пазят като поверителни
по отношение на трети лица всички обсъждания и документи, свързани с процедурата по медиация. По
време на процедурата не се водят протоколи, а след приключване на процедурата водените записки се
унищожават.
2. Писмена и/или устна информация, дадена на отделна среща между медиатора и едната страна, няма да
бъде разкривана пред никого, включително пред другата страна, без изричното съгласие на страната, която
я е предоставила.
IV. Ограничения за участие на медиатора в други производства по същия спор
Медиаторите не могат да действат в друго качество, различно от Медиатор - като съдия, арбитър, експерт,
свидетел, представител и/или консултант на някоя от страните, във висящо или бъдещо съдебно,
арбитражно или друго производство, свързано със спора, предмет на медиация, освен при общо съгласие на
страните.
V. Правни съвети и помощ
1. Медиаторите не предоставят правни съвети. На страните се препоръчва да търсят съвета на независим
правен съветник във всеки момент от медиацията, особено преди да подпишат спогодба, изготвена в
резултат от медиацията.
2. Медиаторите и Програмата нямат задължение да анализират или защитават законните права и
задължения на страните, нито отговарят за изготвянето или подаването на каквито и да е правни
документи, свързани с процедурата, както и не гарантират, че процедурата но медиация ще доведе до
разрешаване на всички спорни въпроси.
VI. Прекратяване на процедурата но медиация
1. Медиацията се прекратява при условията, предвидени в Закона за медиацията и Наредбата
към него, а именно:
а/ с постигането на споразумение;
б/ по взаимно съгласие на страните;
в/ при отказ на една от страните;
г/ при смърт на страна по спора;
д/ при прекратяване на юридическото лице - страна по
спора;
е/ с изтичане на 6 месеца от началото на процедурата.
VII. Различни представители на страните
Когато се наложи по един спор в различните срещи по медиация да участват различни представители на
страните, медиаторът разяснява процедурата на новия представител, резюмира направените до момента в
процедурата обсъждания, с изключение на поверителните такива и му представя подписаното
Споразумение за започване на медиация, с цел новият представител на страната да се запознае е него.
Настоящото Приложение се представя на всяка страна при заявяване на желанието й за започване
на процедура по медиация.

Приложение № 4

ОТЧЕТ
за проведена медиация - от медиатора
Формулярът
се
попълва
от
Медиатора
след
приключване
на
медиацията и се предава на съдебния координатор на Районен съд – Несебър, на място в съда или се
изпраща чрез електронна поща:
Имена на медиатора:

№ на дело, състав:

Дата на провеждане на
срещата/срещите:

Започване на медиация (да/не). Ако
медиация не е била проведена, се посочва
причината.
Продължителност на проведените срещи:
Имената на
явилите се
страни,
евентуално
техните
процесуални
представители.

Ищец:

Ответник:

Дата на насрочена последваща среща (попълва се само ако е насрочена следваща среща):
Коментар на Медиатора относно проведената медиация:
1 . Считате ли, че препратеното дело беше подходящо за медиация?
 Да.
 Не /моля, посочете конкретни причини/:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Друго /моля, конкретизирайте/:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2.Какъв е резултатът от проведената медиация, като оцените резултатите, въз основа на критериите
ДА/НЕ
Отношения и емоции.
а) страните са подобрили отношенията и/или комуникацията помежду си.
б) намалено е емоционалното напрежение в съдебна зала.
Постигнато е споразумение:
а) което измерва предмета на спора и се включва в съдебна спогодба/решение;
б) въз основа на постигнатото споразумение страните правят изявление за оттегляне/отказ от
иска/молба при спорна съдебна администрация (напр. дела по ЗЗДН, Хагска конвенция).
в) за част от спора;
г) с порок, отстраним в съдебно заседание;
д) в отношенията между страните е постигнато споразумение, което по преценка на съдията не
се включва в съдебна спогодба/решение (несъвпадащо с предмета па делото).
Дата:

Медиатор:

Приложение № 5

АНКЕТА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА
от страните по спора, участвали в медиацията
Моля да отделите няколко минути да попълните този формуляр и да го върнете на съдебния
координатор чрез ел.поща: rsnesebar@gmail.com:
Вашите отговори ще ни послужат като насока за промените и подобренията, които да направим в работата
на съдебната програма. Анкетата е анонимна.
1. Моля, отбележете степента, в която сте съгласни със следните твърдения като оградите валидния
за Вас отговор:
Заградете само един отговор наред

да

по скоро
да

по-скоро
не

не

не мога да
преценя

1. В медиацията имах възможност да
изразя гледната си точка по спора по
удовлетворяван за мен начин;
2. Успях да науча повече за мотивите и
интереса на другата страна по спора;
3. Получих изслушване и разбиране;
4. Чувствах, че разговорът се води по
ясни и честни правила;
5. Имах възможност да участвам в
разговора
и
постигането
на
споразумение по удовлетворяващ за мен
начин.
6. Чувствам се удовлетворен от резултата,
който постигнахме.
2. Моля, дайте оценка за съдействието на медиаторите, като оградите валидния за Вас отговор.
Заградете само един отговор на ред
да
не
не мога да
по-скоро по-скоро
не
преценя
да
1. Поддържаха ни фокусирани върху
разрешаването на спорните въпроси;
2. Помогнаха пи да комуникираме подобре;
3. Помогнаха
ни
да
преодолеем
напрежението и да говорим по-лесно;
4. Помогнаха ни да обсъдим основните
ни
притеснения,
виждания
за
бъдещето
и
отношенията
ни
и
различни варианти за разрешаване на
спора
5. Съблюдаваха поверителност;
6. Държаха се безпристрастно и се
въздържаха се от мнения и оценки
Моля, дайте оценка за процедурата от двама медиатори (ако е приложимо)
Заградете само един отговор на ред

1. Участието на екип от двама
медиатори беше полезно
2. Двамата медиатори взаимодействаха
добре помежду си

по-скоро
не

ДО

известна
степен

по-скоро
да

категор
с малки
изключения ично
да

4. Медиацията доведе ли до разрешаване на спора?
(а) Да
(б) Не
(в) Частично разрешаване
5. Ако имате друг спор, ще опитате ли да го разрешите с медиация?
(а) Да
(б) Не
6. Имате ли допълнителни коментари или предложения за подобряването на работата на
Съдебната програма?
- по отношение на медиаторите ....................................................................................................... ……………..
- но отношение на процедурата …………………………………………………………………………………..
- но отношение на организацията ………………………………………………………………………………..
- по отношение на обстановката ………………………………………………………………………………….
Моля, посочете имената на медиаторите, които работиха с Вас ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….
От името на Районен съд Несебър Ви благодарим
за отделеното време и споделената информация!
Дата: ………………………………………..
Град Несебър: ……………………………….

