ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕДИАЦИЯТА
Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари
2011г., изм. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26
Февруари 2019г.

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. текстът на чл. 1 става чл. 1, ал. 1;
2. създава се нова ал. 2:
„(2) Законът урежда и съдебната медиация по висящи съдебни дела.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. създава се нова ал. 4:
„(4) В предвидените в закон случаи съдът задължава страните да участват в
процедура по медиация.“;
2. досегашният текст на ал. 4 става ал. 5.
§ 3. В чл. 14, ал. 2 се създава ново изречение второ: „Когато процедурата е по
съдебна медиация, координаторът на съдебния център уведомява съда за спирането.“
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. създава се нова ал. 2:
„(2) Когато спорът е предмет на висящо съдебно дело, споразумението подлежи
на одобрение от съда, който разглежда делото, включително когато страните са се
споразумели по въпроси, излизащи извън предмета на делото.“;
2. досегашният текст на ал. 2 става ал. 3.
§ 5. Създава се нова Глава шеста със заглавие „Съдебна медиация“, в която се
създават нови членове 19 – 25:
„Глава шеста.
Съдебна медиация
Понятие за съдебна медиация
Чл. 19. (1) В случаите и при условията, предвидени в закон, когато съдът
задължи страните по висящо съдебно дело да участват в процедура по медиация, тя се
осъществява в съдебни центрове по медиация към съответните съдилища.
(2) Извън случаите по ал. 1 процедура по медиация в съдебните центрове по
медиация може да се проведе и по инициатива на страните по висящо съдебно дело.
Медиатор към съдебен център по медиация
Чл. 20. (1) За медиатор към съдебен център по медиация може да бъде прието
лице, което отговаря на изискванията по чл. 8, ал. 1 и е преминало допълнителен
подбор и специализирано обучение съгласно наредбата по чл. 25.
(2) При окръжните съдилища се водят регистри на медиаторите към съдебните
центрове по медиация. За вписване на медиатори в регистрите не се събира такса.
Определяне на медиатор
Чл. 21. Процедурата по съдебна медиация се осъществява от един или повече
медиатори, вписани в регистъра на медиаторите към съдебен център по медиация,
които са определени от съдебния център, освен ако не бъдат посочени по общо
съгласие на страните.
Провеждане на процедурата по медиация
Чл. 22. (1) В случаите на чл. 19, ал. 1 страните са длъжни добросъвестно да
участват в процедура по медиация с обща продължителност на срещите с медиатор от
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един до три часа. Медиаторът може да насрочва и отделни срещи с всяка от страните
при зачитане на равните им права за участие в процедурата.
(2) За начало на процедурата по медиация се счита денят и часът за среща с
медиатор, за които страните са уведомени от координатора на съдебния център.
Срещата се отлага при наличие на особени непредвидени обстоятелства, за които
страната уведомява координатора. Страната може да поиска отлагане на срещата само
веднъж.
(3) По съгласие на страните процедурата по медиация може да продължи и след
завършване на срещите в процедурата по ал. 1.
(4) Процедурата по съдебна медиация се прекратява в случаите на чл. 15, ал. 1,
както и когато страните не постигнат споразумение или съгласие за продължаването ѝ
след провеждане на процедурата по ал. 1.
(5) При смърт на страна по делото или прекратяване на юридическо лице –
страна по делото, настъпили преди да завършат срещите в процедурата по ал. 1,
процедурата по съдебна медиация започва отначало с участието на правоприемника на
страната по делото.
Информация за проведената процедура по медиация
Чл. 23. Медиаторът предоставя на съда предвидената в наредбата по чл. 25
информация относно резултата от проведената процедура по съдебна медиация и
участието на страните в нея при спазване на принципа на поверителност съгласно чл. 7.
Споразумение в процедура по съдебна медиация
Чл. 24. (1) Споразумението, постигнато в процедура по тази глава, се сключва в
писмена форма.
(2) Когато страните желаят споразумението да бъде одобрено като съдебна
спогодба по реда на чл. 234 от Гражданския процесуален кодекс, то се одобрява от
съда, пред който е висящо делото, по което е започнала процедурата по съдебна
медиация.
(3) Когато страните са постигнали спогодба във връзка с предмета на няколко
висящи дела, тя се одобрява от съда, който разглежда първото образувано дело.
Страните представят одобрената спогодба пред останалите съдилища, които
прекратяват висящите пред тях производства изцяло или частично според
съдържанието на спогодбата.
Подзаконова уредба
Чл. 25. Подборът на медиаторите към съдебните центрове по медиация, редът за
вписването и заличаването им от регистрите към окръжните съдилища, тяхното
обучение, мандат и контрол върху дейността им, както и дейността на координаторите
на центровете се уреждат с наредба, приета от Висшия съдебен съвет. С наредбата се
урежда и възнаграждението за дейността на медиаторите, както и заплащането,
дължимо от страните за процедурата по съдебна медиация.“
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 6. В Закона за съдебната власт се създава чл. 84а:
„Чл. 84а. (1) Към всеки окръжен съд се създава съдебен център по медиация с
териториални поделения към районните съдилища, който организира провеждането на
процедурите по съдебна медиация съгласно глава шеста на Закона за медиацията.
(2) С решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет могат да се
създават самостоятелни съдебни центрове по медиация и към отделни районни
съдилища при условията, предвидени в наредбата по ал. 4.
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(3) Провеждането на процедурите по медиация в съдебния център се организира
от един или повече координатори.
(4) Структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по
медиация, както и задълженията на координатора се уреждат с наредба, приета от
Висшия съдебен съвет.“
§ 7. Висшият съдебен съвет приема наредбите по чл. 25 от Закона за медиацията
и по чл. 84а, ал. 4 от Закона за съдебната власт в срок до три месеца от обнародването
на закона в „Държавен вестник“.
§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2024 г.
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