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СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ 

 

Днес....., между. 

.......................(Първа страна) 

.......................(Втора страна) 

И 

......................(Медиатор) 

Предвид на обстоятелствата: 1. че е налице  спор между Първа страна и Втора страна („Спорът) и 

страните желаят това противоречие да бъде преодоляно чрез процедура по медиация по реда на 

закона и Правилата за работа на Лега Медиация (Процедурата) и 2. Че страните избраха 

Медиатора за разглеждане на спора по реда на Процедурата, страните подписаха настоящото 

споразумение за следното: 

1. Права и задължения. 

1.1. Медиаторът и всяка от страните се съгла сяват да бъдат обвързани от Процедурата при 

пълно спазване на принципите за конфиденциалност, безпристрастност и 

доброволност. 

1.2. Медиаторът няма предишни ангажименти, които могат да доведат до забавяне на 

процедурата и няма да поема такива ангажименти. 

1.3. Медиаторът,”Лега Медиация” и неговите служители няма да бъдат отговорни за никое 

действие или пропуск в Процедурата, освен за умишлено такова. 

2. Процедурата: 

2.1. Процедурата се прилага с влизане в сила на това споразумение и се провежда в 

съответствие със закона и Правилата за работа на Лега Мeдиация (Приложение № 1),  с 

които страните потвърждават, че са запознати преди подписване на това 

споразумение. 

2.2. Всяка от страните има равни права в процедурата и може да участват лично, чрез 

адвокат или чрез надлежно упълномощен представител с нотариална заверка на 

подписа на упълномощаването. Във всички случаи страната следва да е способна на 

разпоредителни действия с предмета на процедурата. 

2.3.  Процедурата включва провеждането на общи и на индивидуални срещи, съгласно 

График на срещите, подписан от страните (Приложение № 2). 



2.4. Процедурата задължава страните за конфиденциалност, което изисква въздържане от 

действия, с които могат да станат достояние на трети лица факти, сведения и 

документи, свързани с предмета на спора. Това включва и задължението на 

Медиатора за поверителност относно информацията от индивидуални срещи, освен 

ако страната изрично не пожелае тя да стане достояние на другата страна. Медиаторът 

не може да бъде разпитван като свидетел в други производства за обстоятелства по 

процедурата. 

3. Медиаторът: 

3.1. Извършва действия, след като се увери, че страните доброволно се съгласяват да 

прилагат Процедурата за разрешаване на спора помежду им. 

3.2. Спазва принципа на независимост, като по всяко време на Процедурата информира 

страните за всяко лично или служебно отношение с една или повече от страните; всеки 

пряк или непряк финансов или друг интерес от изхода на процеса по медиация; когато 

той лично или член на неговото семейство действа в качество, различно от това на 

медиатор за една или повече от страните; за всяко друго обстоятелство, за което счита, 

че може да засегне неговата независимост или да обоснове конфликт на интереси.  

3.3. Спазва принципа на безпристрастност, като осигурява равни възможности на страните 

за участие в Процедурата. 

3.4. Спазва принципа на неутралност, като се въздържа от съвети или указания към 

страните как да се споразумеят или да им налага обвързващо решение. 

3.5. Съдейства на страните за: а) установяване на спорните въпроси; б) преодоляване на 

пречки в общуването между страните; в) намиране на общи интереси; г) проучване на 

варианти за разрешаване на спора; г) ползване на неутрални външни експерти; д) 

съставянето на спогодба за уреждане на някои или на всички спорни въпроси; е) други 

действия, които по негова преценка ще допринесат за разрешаване на спорните 

въпроси.  

3.6. При желание и на двете страни може да съдейства за оформяне на вече постигнато 

споразумение.  

3.7. По време на Процедурата се подпомага от служители на Лега Медиация; води 

писмени бележки, които се унищожават след приключване на процедурата; използва 

помощни технически средства за своята работа, при спазване на принципа за 

конфиденциалност. 

4. ПЪРВА И ВТОРА СТРАНА. 

4.1.  Участват в Процедурата при условие за доброволност, като по всяко време могат да се 

оттеглят от нея с писмено уведомление до Медиатора или Лега Медиация. 

4.2. Добросъвестно излагат всички факти и обстоятелства, които според тях са от значение 

за разрешаване на спора. 

4.3. Правят предложения за належаща промяна в Процедурата, Графика на срещите или 

други аспекти на производството. 

4.4. Дължат уважение към насрещната страна и Медиатора, като се въздържат от действия, 

които могат да представляват грубо или агресивно поведение или по друг начин да 

застрашат принципа на равнопоставеност на страните. 



4.5. Участват в Процедурата лично или чрез представител. 

4.6. Спазват принципа за конфиденциалност както по отношение на Процедурата, така и по 

отношение на фактите и сведенията, получени в хода на нейното прилагане. Това 

задължение продължава да съществува и след прекратяване на Процедурата, 

независимо от основанието за това. 

4.7. Заплащат таксите и разноските за производството по реда, посочен в това 

споразумение. 

5. Възнаграждение на Медиатора 

5.1. Медиаторът има правото на възнаграждение за своята работа в размер на......, както и 

покриване на разноските за път, хотел и всеки друг подобен разход. 

Възнаграждението на Медиатора ще бъде поето от Страните............... 

5.2. Медиаторът може да оторизира членове или служители на Лега Медиация  да 

асистират в Процедурата и те ще имат също право на възнаграждение до размера, 

уговорен от Страните. 

6. Прекратяване на Споразумението. 

6.1.  С постигане на споразумение между Първа и Втора страна. 

6.2.  По писмено съгласие за прекратяване на Първа и Втора страна. 

6.3. При изричен писмен отказ на Първа страна или на Втора страна, направен до 

Медиатора или до Лега Медиация. 

6.4. При писмен отказ на Медиатора до страните, когато, според него, продължаването на 

Процедурата ще доведе до влошаване на отношенията между страните. 

6.5. С изтичане на 6 месеца от началото на Процедурата; 

6.6. При смърт на една от страните или при прекратяване на юридическото лице на страна 

по спора. 

7. Общи разпоредби. 

7.1. За неуредените в това споразумение въпроси се прилага закона. 

7.2. Неразделна част от това споразумение са Правилата за работа на Лега Медиация, 

Декларацията за безпристрастност на Медиатора; Графика на срещите и Заявлението 

за медиация. 

7.3. Споразумението влиза в сила в деня на подписването му. 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ: 

ПЪРВА СТРАНА 

ВТОРА СТРАНА: 

МЕДИАТОР: 


