
                                                        

 

 

 

Проект “Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за 

решаване на спорове”  

 

 

Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. 

Приоритетна ос: Прозрачна и ефективна съдебна система 

Наименование на процедурата: Стратегически проекти в изпълнение на 

Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и 

Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор 

„Правосъдие“ 2014 - 2020 г. 

Бенефициент: Министерство на правосъдието  

Партньор: Висш съдебен съвет 

Бюджет на проекта: 423 165, 30 лева  

Период за изпълнение: 18 месеца  

 

Кратко описание на проекта:  

В съответствие с действащата нормативна база, в МП се поддържа Единен регистър на 

медиаторите (ЕРМ). Към регистъра се поддържа и информация за обучителните 

организации, но липсва информация относно конкретните компетентности на 

медиаторите, информация за дейността им, решените чрез средствата на медиацията 

спорове, информация за разходите, които страните биха заплатили при решаване на 

спора им чрез средствата на медиацията. В рамките на настоящия проект по Дейност 1 

ще се подготви рамката за използване на медиацията като алтернативен способ за 

решаване на спорове и ще се разработи техническа спецификация и тръжна 

документация за Дейност 2. По втората дейност на проекта ще се разработи и внедри 

Централизиран електронен портал за медиация, който ще предостави: достъп до 

информация; комуникация с компетентните органи и лица; заявяване на медиация; 

провеждане на процедура по медиация, включително онлайн или при трансгранични 

спорове. Ще се доразвие и регистъра на медиаторите, който ще бъде внедрен в 

разработения Централизиран електронен портал за медиация. 

Задължителните дейности по информация и комуникация ще бъдат изпълнени като 

Дейност 3 на проекта. В рамките на Дейност 4 от партньора по проекта (ВСС) ще се 

създадат 5 центъра по медиация в 5-те апелативни района. Продължителността на 

проекта е 18 месеца.  

 



                                                        

 

Обща цел на проекта:  

Основна цел на проекта е: Намаляване на натовареността на магистратите чрез промяна 

на нормативната уредба и използване на алтернативни форми за разрешаване на 

спорове, включително въвеждане на електронно правосъдие.  

 

Специфични цели:  

1. Проучване на вътрешната нормативна уредба и добрите практики в областта на 

страни членки на ЕС и актуализация на нормативната уредба с цел създаване на рамка 

за използване на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове. 

2. Създаване на централизиран електронен портал за медиация, чрез който ще се 

популяризира възможността за решаване на спорове от самите страни ще се повиши 

доверието в медиацията като ефективен способ за решаване на спорове, ще се 

предостави възможност за онлайн медиация за решаване на спорове без физическо 

присъствие на страните, трансгранични и други спорове. 

3. Изграждане на центрове по медиация по апелативни райони и проведени безплатни 

медиации с цел популяризиране. 

4. Създадени обучителни видеоклипове за ползване на функционалностите на портала 

от всяка от таргет групите (граждани, медиатори, обучителни организации).  

5. Провеждане на обучения на служители от регистрираните обучителни организации и 

администратори.  

 

Постигането на така дефинираните обща и специфични цели на проекта ще допринесе 

за диверсифициране на методите за разрешаване на юридически спорове и подобряване 

на работата на съдебната система в България и са в пълно съответствие със следната 

цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ: „Добро управление на 

органите на съдебната власт и висока ефективност на тяхното функциониране, чрез 

насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на 

спорове“.  

Увеличаването на броя на извънсъдебно решените спорове чрез медиация, ще доведе 

до намаляване на броя на заведените съдебни дела и съответно ще облекчи работата на 

съдилищата.  

 

Дейности: 

Дейност 1. Подготовка на рамката за използване на медиацията като алтернативен 

способ за решаване на спорове   

Дейност 2. Разработване и внедряване на Централизиран електронен портал за 

медиация  

Дейност 3. Мерки за информация и комуникация  

Дейност 4. Изграждане на центрове за медиация по апелативни райони и провеждане 

на публични събития за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по 

доброволен начин и предоставяне на безплатни процедури по медиация  


