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От 
Софийски адвокатски съвет, представляван 
от Председателя на Софийска адвокатска 
колегия адв. Стефан Марчев, адрес: София, 
бул.Тодор Александров № 137, ет. 3, 
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 Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медиацията, 
публикуван в портала за обществени консултации на 29.09.2022 г. 

 
 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 УВАЖАЕМИ МИНИСТРИ, 

 
На 29.09.2022 г. в портала за обществени консултации strategy.bg е публикуван 

от Министерски съвет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
медиацията (по-долу само Законопроекта). 

В обявения срок за обществени консултации от името на Софийски адвокатски 
съвет излагам на вниманието Ви следните съображения и предложения за допълване на 



Законопроекта, които считаме, че ще допринесат за постигане на целите, заложени в 
Мотивите към него. 

 
 
1. Принципно несъгласие с концепцията на закона 

 
  Не подкрепяме концепцията на законопроекта, предвиждаща въвеждане на 
задължителна медиация по широк кръг граждански и търговски дела. 

Намираме, че предвиденото със Законопроекта въвеждане на задължителната 
медиация като фаза от съдебния процес по изключително широк кръг дела, 
противоречи на същността на медиацията като доброволен способ за уреждане на спора. 

Медиацията исторически възниква като алтернатива на съдебния процес и е 
насочена към преодоляване на всички негови недостатъци, включително на принудата. 
Предвидената задължителна медиация в рамките на съдебния процес по същество 
ограничава правото на защита на гражданите, прокламирано в чл. 56 от Конституцията 
на Република България, както и правото на достъп до съд. 

Въвеждането на задължителна медиация, налагана на страните от съда, 
противоречи на доброволността, която е основна характеристика на медиацията и 
трябва да създава усещане у стрините, че именно те имат властта да контролират  
разрешаването на спора. Тъй като фокусът на медиацията е постигането на 
споразумение, желанието на страните за постигане на такова е от първостепенно 
значение – както за споразумение, така и въобще за участието им в процедура по 
медиация, насочена към постигане на споразумение.  

Поради това считаме, че усилията на законодателя следва да бъдат насочени към 
насърчаване на страните да се съгласят на медиация, а не да им се натрапва медиация, 
особено когато това ще доведе до допълнителни, непредвидими и неоправдани 
разноски.  

Задължаването на страните, които наистина не желаят да отнесат споровете си до 
медиация, би означавало да се наложи неприемливо ограничение на правото им на 
достъп до съда и да се създаде изкуствено още една скъпоструваща процедура, която 
освен това е и задължителна.  

В Законопроекта е предвидена възможност за прекратяване на процедурата по 
медиация едва след протичане на първата задължителна фаза, която ще отнеме поне 3 
месеца и участие в сесия от 1 до 3 часа, която ще натовари и страните с  допълнителни 
разноски.  

Няма съмнение, че страните трябва да бъдат насърчавани към доброволно 
уреждане на спора помежду им, в каквато посока полагат усилия и българските 
адвокати. Уреждането на споровете по взаимно съгласие – независимо дали съгласието 
е постигнато в рамките на неформални преговори, в структурирано посредничество или 
чрез други подобни средства, е цел във всяко гражданско общество. 

Като приветстваме усилията на правителството за насърчаване на 
алтернативното решаване на спорове, призоваваме при изготвяне на окончателния 
законопроект да се отчете, че предвидената задължителна медиация в рамките на 
множество съдебни производства, е непропорционално тежка и по същество ще 



възпрепятства ефективния достъп на страните до съда. Страните могат да бъдат 
насърчени да участват в медиация само ако са свободни да избират между медиация и 
продължаване на съдебния спор и само такъв подход няма да представлява, 
неприемливо ограничение на правото на достъп до съда.  

Контролът върху организацията на съдебните центрове по медиация, върху 
включването на медиатори в списъците  и провеждането на медиациите там, е 
безпрецедентен.  

Намираме за абсолютно неприемливо предвиждането на новия чл. 140б от ГПК –   
съдът да може по своя преценка да задължи страните да участват в процедура по 
медиация. Това разширява изключително кръга от дела, по които може да се стигне до 
задължителна медиация, което в съчетание с дългата продължителност на съдебните 
производства и относително високия у нас размер разноски по дела 1  може да 
демотивира страните да се обръщат към съда. 

Медиацията като алтернативна на съдебната процедура е насочена именно към 
разрешаване на проблемите с високите разходи на страните и забавянето при 
разрешаване на споровете от съда. Именно поради това страните следва да имат право 
на избор дали да участват в процедура по медиация, предложена (а не наложена) в хода 
на съдебно производство или не. 

В контекста на дискусията, която се води в Европа за задължителната медиация, 
следва да се има предвид, че са единици държавите, въвели подобни стъпки – при това 
по далеч по-малко производства, като резултатите не са задоволителни. 

 
2. Конкретни предложения по законопроекта: 

 
  2.1. Смятаме, че заложените в мотивите към законопроекта цели, а именно: 
насърчаване на използването на алтернативни способи за разрешаване на спорове, 
намаляване натовареността на съдилищата и повишаване на ефективността в сферата на 
гражданското и търговското  правораздаване може да се постигне чрез насърчаване от 
съда на страните да използват алтернативна процедура за разрешаване на спорове, ако 
счете това за подходящо и чрез улесняване на използването на такава процедура, а не 
чрез въвеждането на задължителна медиация. Затова и намираме за подходящ подходът, 
при който съдията, като независим арбитър, проактивно се стреми да насърчи 
постигането на споразумение след обсъждане на проблемите и доказателствата по 
делото със страните; 
  2.2. Считаме, че ако се възприеме подходът за въвеждането на задължителна 
медиация, това трябва да се проведе на пилотна основа, с подходящ мониторинг и 
оценка, за да се прецени  ефективността. На този етап намираме за подходящи за 
подлагане на задължителна медиация само производствата по спорна съдебна 
                                                        
1  Традиционно в публикуваните годишни доклади за ефикасността, качеството и независимостта на 
правосъдието на ЕК (последният от които е достъпен тук: THE 2022 EU JUSTICE SCOREBOARD 
(europa.eu), се отчита, че съдебните производства у нас значително по-продължителни и по-скъпи от 
средното за страните от ЕС, като наред с това броят дела на глава от населението у нас е сред най-ниските 
в ЕС. Въвеждането на задължителна фаза по медиация практически в огромна част от гражданските и 
търговски спорове, ще направи съдебните производства още по-нежелани за страните и ще повиши 
усещането за неудовлетвореност от ефективността, качеството и бързината на съдебните производства.  



администрация по семейни дела, при която спорът се решава от съда по 
целесъобразност, а  отношенията между страните са такива, че трябва да бъдат запазени 
и да се избегнат тежки съдебни битки в чувствителната област на семейните отношения 
– споровете за упражняване на родителска права, ползването на семейното жилище и 
т.н. Ако процесът се окаже успешен, само тогава може да се мисли да бъде 
разпространена задължителната медиация и по-широко в системата на гражданското 
правосъдие. 

2.3. Неприемливо е предложението с новия чл.140б от ГПК съдът да може по 
своя преценка да задължи страните да участват в процедура по медиация. Това на 
практика разширява много кръга от дела, по които може да се стигне до задължителна 
медиация и дава възможност задължителната медиация да е приложима по всеки 
гражданскоправен или търговскоправен спор. 

Подобен институт е абсолютно несъвместим с принципите и институтите на на 
гражданския процес, въведени от настоящия ГПК, насочени към осигуряване на бързо 
приключване на съдебните произвоства. 

2.4. Сред делата, за които чл.140а предвиждат задължителна медиация, са и 
семейните спорове. Съществува опасност ако се окаже, че при семеен спор има 
домашно насилие, за което не са представени убедителните доказателства по смисъла 
на чл.140а ал.4 т.6 ГПК, страните да бъдат задължени да участват в задължителна 
медиация, която да има непоправими последици. Специалисти, работещи със случаи на 
домашно насилие са категорични, че поставянето на жертвата и насилника заедно в 
една среда (което е задължително при задължителната медиация по такъв вид дела), 
води до тежка саморазправа след това.  

И макар не всички брачни отношения да имат видими и доказани следи от 
домашно насилие, в много от случаите то съществува и е в доста тежки форми и може 
да ескалира при подхода за задължителна медиация по семейни спорове.   

2.5. Освен по преценка на съда, предлаганата нова разпоредба на чл. 19, ал. 2 от 
Закона за медиацията (въведена с § 5 от Законопроекта) предвижда, че процедура по 
медиация може да се провежда и по инициатива на страните по висящо съдебно дело. 
Законопроектът не уточнява дали процедурата ще се инициира от всички страни в 
процеса, или може да се случи и по инициатива само на една от страните, съответно 
колко пъти по искане на страната ще може да се отлага разглеждането или решаването 
на делото за провеждане на съдебна медиация. Подобно неясно правило ще създаде 
възможност за недобросъвестни ищци/ответници да се шиканират процеса и да се 
забави хода на производството. 
  2.6. Намираме за абсолютно неприемливо въвеждането на задължителна 
съдебна медиация при спорове между родители, свързани с пътуване на детето в 
чужбина и издаването на лични документи за това по чл.127а от СК, тъй като при тези 
производства е необходима (и се търси при инициирането им) бързина и 
ефективност при разрешаването на спора, а не протакане и забавяне. Не следва да се 
налага задължителна медиация и в случаите по чл.140а, ал. 1, т. 7, 8, 9 и 10, когато се 
касае за спорове между съсобственици или етажни собственици, тъй като предвид 
големия брой на обектите в етажната собственост или големия брой съделители, ако 
медиаторът провежда по една среща с всяка от страните поотделно или срещите се 



отлагат веднъж по искане на всяка страна, може да се стигне до продължаваща с години 
процедура по съдебна медиация.  
  2.7. Неприемливо е и предложението да има задължителна медиация по делата 
по т.11 и т.12 с предмет искове по чл.125, ал.3 ТЗ за изплащане стойността на 
дружествен дял или по чл.142 и чл.145 ТЗ за ангажиране отговорността на управител 
или контрольор – в правоотношенията, уредени в Търговския закон участват субекти с 
висока степен на осведоменост относно възможностите за извънсъдебно споразумение, 
ползващи високо квалифицирани правни услуги, които практически винаги са 
полагали усилия да разрешат спора извънсъдено. Поради това налагането на 
задължителна съдебна медиация като фаза от търговски спорове, е напълно 
ненужно, а разпоредбата на чл.140а, ал.2 от законопроекта за случаите, в които съдът 
може да задължи страните да участват в процедура по медиация следва да отпадне 
изцяло. 
  2.8. Ако се възприеме задължителната медиация, то услугата за медиация по 
някои искове – например при решаване на спорове по Семейния кодекс, искове с малък 
материален интерес, трябва да се финансира (поне първата среща с медиатора) изцяло 
от държавата, без разходи за страните, като по този начин неуспешната медиация няма 
да струва нищо за тях; 
  2.9. Считаме, че въвеждането на задължителна медиация, трябва да е съчетано с  
предвиждане на задължителна адвокатска помощ за страните.  
  Адвокатите имат професионално задължение да са информирани и са 
информирани за същността на медиацията и могат да разясняват на  клиентите си и 
тази възможност за решаване на споровете им.  
  Адвокатите, които са и медиатори, биха имали възможност да създадат центрове 
по медиация и да провеждат медиации, от която възможност на практика ще бъдат 
лишени ако се въведе "съдебна медиация", провеждана само и единствено в съдебни 
центрове по медиация. Страните следва да имат по свой избор, а не задължително, 
безплатна първа „информационна“ среща с медиатора, в която да се обсъди какво може 
да се постигне, за да не се превърне задължителната медиация и в средство за 
притискане на страната на всяка цена да постигне споразумение или за тестване 
решимостта на противната страна или за нейното сплашване.  
  Наред с това медиацията може да не е подходяща по дела, в които има 
дисбаланс на силите между страните. В такава ситуация страната, в чиято полза е 
балансът на силите, може да се възползва от процеса на медиация, за да окаже натиск 
върху другата страна да сключи споразумение, което е очевидно несправедливо и 
изисква присъствието на адвокат в преговорите.  
  Неясна остава и идеята как при постигане на спогодба по няколко дела, тя ще се 
одобрява от съда, който разглежда първото образувано дело, каквото е предвиждането 
на чл. 24. От правна гледна точка невъзможно изглежда и постигането на споразумение 
при първа фаза на делбата, след като това са въпроси кои имоти, между кои страни и 
при какви квоти да се допусне делбата, които могат да се определят само със съдебното 
решение. Много често страните по делбени дела искат първо да имат решение по 
допускането и след това започват разговори за евентуална спогодба. Интересно как в 



процедура по медиация ще се достигне до извод има ли действителен отказ от 
наследство, например  и точно кои страни са съсобственици, ако има заявени претенции 
за придобиване на имот по давност. 
  2.10. Намираме за крайно неприемливо санкционирането на страната, която 
не е участвала в преговорите, посредством понасяне на всички разноски и такси по 
делото, независимо от изхода. Принуждаването на страните да участват в доброволен 
процес чрез заплаха от санкция – понасяне на разходите - противоречи на същността на 
този процес. Логично е страната, която не участва лично или чрез пълномощник в 
процедурата по медиация, да поеме разноските и по тази процедура с оглед изхода на 
спора – ако постановеното по делото съдебно решение не е в полза на тази страна. Няма 
никакво процесуално оправдание обаче страната да поема и разноските на всички 
страни по самото дело независимо от това, че е спечелила делото – именно твърдото 
убеждение на тази страна в нейната правота, може да е било причина за неучастие в 
процедурата по медиация. 

 
 

 
   

 С уважение:  .................................  
Адв. Стефан Марчев 
Председател на САК 
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