
60 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 7/2021

ÐÅÖÅÍÇÈÈ

ÈÑÊÐÅÍÀ È ËÈ× ÍÀ ÊÍÈ ÃÀ ÇÀ ÌÅ ÄÈÀÖÈßÒÀ

Åìèëèÿ Íåäåâà*

На 15 юли 2021 г. в Центъра за обу че ние на ад во ка ти 
„Кръстю Цончев“ бе пред ста ве на кни га та на ад во кат Албена 
Пенова „Активното слу ша не в ме диацията“, из да де на от из да тел-
ст во „Даная Интернешънъл“.

Албена Пенова е ад во кат с 35-го диш на прак ти ка. Медиатор 
е от 2009 го ди на. От 2011 г. е ме диатор в Центъра за ме диация 
към Българската асо циация за ме диация и от съ ща та го ди на ста ва 
обу чи тел по медиация, а от 2012 г. е обу чи тел и по транс гра нич на 
ме диация. Председател е на Упра ви тел ния съ вет на Сдружение 
„Българска асо циация за ме диация“. 

 Има мно жест во спе циали за ции в област та на ме диацията и 
участия в меж ду на род ни се ми на ри.

Наред с всич ко то ва тя е и журналист, член на Съюза на бъл-
гарските журналисти. 

Книгата „Активното слу ша не в ме диацията“ е прият но от-
кри тие за мен, за що то е на пи са на ка то пъ те во ди тел в све та на 
медиацията, но из ли за из вън нейни те пре де ли и дъл бо ко се гмур-
ка в пси хо ло гията. Безспорно е, че ме диато рът тряб ва да вла дее в 
доста тъч на сте пен ме то ди те на психологията, но в из куст во то как 
да бъ дат при ла га ни те зи ме то ди, ни въ веж да Албена Пенова. 

Полезността на твор ба та да леч над хвър ля сфе ра та на ме-
диацията. Първата гла ва очер та ва це ли те на ак тив но то слу ша не – 
то тряб ва да поз во ли на пъл но да раз би ра ме дру ги те. Една доста 
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труд на за да ча как то в жи тейски план, та ка и в про фе сионал но то 
би тие и на медиатора, и на ад во ка та. 

След целите, които преслед ва медиаторът, Албена Пенова 
струк ту ри ра тех ни ки за ак тив но слушане, да ва пре по ръ ки за 
спра вя не с емо ционал но за ре де ни ситуации, раз кри ва ме то ди за 
тре ти ра не на ем па тич ни комуникации, из граж да стра те гии за за-
да ва не на въпро си.

Езикът и кон струк цията на кни га та са наисти на завла дя ва-
щи. Тя е на пи са на от пър во ли це и по каз ва за вид но уме ние да се 
ин три гу ва читателят, да се илюстри ра ка за но то с при ме ри от ад-
во кат ска та и ме диатор ска та прак ти ка на ав то ра. Двойното ка чест-
во на Албена Пенова – на ад во кат и на медиатор, ѝ поз во ля ва да 
поглед не от раз лич ни по зи ции към пробле ми те на ме диацията и 
ед новре мен но ѝ да ва прекрас на та въз мож ност да ха рак те ри зи ра и 
изо ли ра греш ни те подходи, ка то пре доста ви на участ ни ци те в 
про це ду ри те по ме диация цен ни съ ве ти към как во да се стре мят и 
как да го постиг нат. 

Книгата е изпъстре на с при ме ри от дейст ви тел ни слу чаи и 
то ва е по ле зен и завла дя ващ ав тор ски похват. Фактът, че те зи 
слу чаи са раз ка за ни с уме нията на до бър разказвач, до ба вя до пъл-
ни тел но удо вол ст вие от че те не то. Самите при ме ри да ват въз мож-
ност на чи та те ля да про ве ри се бе си и соб ст ве ни те си ре ак ции в 
конкрет на та опи са на си ту ация и да оце ни по лез ни те или греш ни-
те ре ак ции на участ ни ци те в нея. 

Приведените от ав то ра при ме ри по ма гат да се от крие не-
умест ност та на ти пич ния ад во кат ски под ход в медиацията, да се 
усе ти до кол ко про фе сионал на та деформация (до ри ако вло жим 
най-добрия сми съл в ду ма та „де фор ма ция“) пре чи на един ад во-
кат да бъ де до бър ме диатор. Авторът на пътст ва ад во ка ти те – 
участ ни ци в медиация, да пре одо леят ти пич на та си склон ност да 
да ват оценки или прав ни съвети, да ре ша ват спора, за мест вай ки 
стра ни те в не го. Нашите ад во кат ски страсти непре мен но да на ме-
рим юри ди чески из дър жа но то решение, да пре чу пим фак ти те 
през приз ма та на правото, да прог но зи ра ме как ще се раз вие 
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конкрет ният спор в съ деб на та за ла и през инстанциите, са част от 
оне зи препъникамъчета, които в мно го слу чаи пре чат на ад во ка та 
да бъ де не са мо медиатор, но и да участ ва пъл но цен но в про це ду-
ра по ме диация ка то по ве ре ник на стра на.

Аз са ма та успях да се убе дя в то ва кол ко труд но е да пре-
настроим ад во кат ско то си мисле не към ме диатор ско то. Тук е 
място то да от дам зна чи мо то на ав то ра на та зи кни га – ад во кат 
Албена Пенова, ка то це нен обу чи тел по медиация, вклю чи тел но 
в обу че нията за медиатори, про веж да ни чрез Центъра за обу че-
ние на ад во ка ти „Кръстю Цончев“. Като ней на уче нич ка тряб ва 
да призная, че обу че нието по медиация, което тя и доц. д-р Таня 
Градинарова про веж дат съвместно, е не са мо курс за при до би ва-
не на ед на по лез на ква ли фи ка ция – то ва зву чи скуч но и не из ра зи-
тел но. Обучението е истин ски за бав но преживяване, то е игра, те-
атър с раз ме ня щи се роли, които тряб ва да отиграеш в ре ал ни жи-
тейски си ту ации. Цялото обу че ние е ед но постоян но пре въплъ-
ща ва не в раз лич ни персонажи, изпъл не ние на гру по ви и ин ди ви-
ду ал ни задачи, по та пя не в жи во та на другите, ре лак си ра не в 
поезията и му зи ка та и си стру ва да се пре жи вее до ри са мо за ра ди 
не ве роят ния кон такт с обу чи те ли те и кур систи те. Албена Пенова 
го опис ва чу дес но в заклю че нието ка то ед на щаст ли ва сме си ца от 
че те не на стихове, пеене, участие в ро ле ви игри, яде не на вкус ни 
ме диатор ски ба ни ци. То е поглед към истин ския жи вот от по зи-
цията на ед на из клю чи тел но по лез на и за хората, и за пра во съ-
дието дейност, как ва то е ме диацията.

Книгата раз кри ва и един не поз нат до се га у нас свят – то зи на 
он лайн ме диацията. Очевидно заед но с елек трон но то пра во съ дие 
ще се адап ти ра ме и към елек трон на (онлайн) ме диация. Албена 
Пенова раз каз ва за пър ви те стъп ки в та зи на со ка чрез плат фор ма-
та за он лайн ме диация – Централизирания елек тро нен пор тал за 
медиация, дейст ващ от 2020 г., в кой то мо же да се вле зе от ин тер-
нет стра ни ца та на Министерството на пра во съ дието. Тази ино-
вация, как то и елек трон но то правосъдие те пър ва ще поста вят 
мно жест во етич ни и прав ни пробле ми ка то те зи за ефек тив ност та 
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на га ран циите за по ве ри тел ност и добро съ вест ност на медиатора, 
за си гур ност та при об мя на та на до ку мен ти и най-ве че при из гот-
вя не и под пис ва не на постиг на ти те в хо да на ме диацията спо ра-
зу ме ния. 

Високоблагородна и заслу жа ва ща ад ми ра ции е бла гот во ри-
тел на та мисия, за която са пред наз на че ни сред ст ва та от про даж-
ба та на кни га та. През ме сец ав густ 2020 година, след три го диш на 
да ри тел ска кам па ния по ини циати ва на Кирило-Методиевския 
научен цен тър при БАН и Асоциацията за антропология, ет но ло-
гия и фолкло ристи ка „Онгъл“, е за поч на ла реставра цията и кон-
сер ва цията на цен ни те сте но пи си в 180-го диш ния храм „Света 
Троица“ в с. Югово, об щи на Лъки, Асеновградска ду хов на око-
лия. Църква та е построена през 1840 го ди на в село, из вест но със 
своите дюл ге ри – из кус ни майсто ри на къщи, чеш ми и мостове, 
които са съз да ли свой таен език – т.нар. мещ рен ски го вор. Чрез 
не го те па зе ли тайни те на за на ята и ста на ли ле ген дар ни със своя 
майстор лък. Заради уме нията си би ли та ка ви со ко оце не ни в 
Османската империя, че успе ли да за па зят пра во то да изпо вяд ват 
своята християн ска ре ли гия и да построят и зогра фи сат из клю чи-
тел ния храм „Света Троица“. За реставра цията на то зи храм са 
пред наз на че ни сред ст ва та от про даж ба та на кни га та.

В заключение: го ре що съ вет вам ад во ка ти те да про че тат та зи 
кни га. В нея ще на ме рят неща, които не се пре по да ват в прав ни те 
факултети, и такива, на които ад во кат ска та прак ти ка не ни учи. 
Без зна че ние да ли ад во ка тът е медиатор, да ли участ ва в про це ду-
ри по ме диация, или е кон сул тант и про це су ален пред ста ви тел по 
дела, в кни га та той ще от крие мно го неща, които ще под по мог нат 
прак ти ка та му, но и ще по ро дят лю бо питст во поне, ако не истин-
ска лю бов към са ма та ме диация. А чрез за па ле на та чрез кни га та 
лю бов към ме диацията Албена Пенова ще ре али зи ра меч та та си 
да докаже, че ад во ка ти те и ме диацията не оби та ват раз лич ни 
планети!


