ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ

ПРАВИЛНИК
за функциониране на

ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ
КЪМ РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ
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Раздел 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
(1) Настоящите Правила са изготвени в рамките на Проект № BG05SFOP001-3.003-0090,
„Съдебната реформа под лупа II“, който се реализира с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС, чрез Европейския
социален фонд. Същите целят да създадат единна структура на функциониране на
Центъра по медиация към Районен съд – Русе („ЦМ“), който ще работи безвъзмездно
както с препратени от съдиите от съда казуси, така и по искане на което и да е лице, без
да е необходимо наличието на висящо дело към съда.
(2) Разпоредбите на настоящия Правилник уреждат реда за започване на процедурата по
медиация на ЦМ, нейното провеждане и приключване, ведно с принципите, правата и
задълженията, които може да възникват от нея. Неуредените в настоящите правила
положения ще бъдат решавани на база приложимото българско законодателство.
(3) Предмет на медиациите, водени от ЦМ, могат да бъдат спорове, които подлежат на
медииране съгласно Закона за медиацията (ЗМ), независимо дали за тях е налице висящо
дело пред Районен съд – Русе или не.
(4) Процесът по медиация, осъществяван от ЦМ, ще бъде провеждан от двама медиатори на
Центъра по медиация към Районен съд – Русе.
(5) След приключване на проекта изборът на конкретен медиатор от списъка на Центъра по
медиация ще бъде осъществявано на ротационен принцип, освен ако участниците в
процедурата не са посочили изрично медиатор от списъка на ЦМ, който желаят да води
медиацията.

Раздел 2. ПРИНЦИПИ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯ
(1) Процедурата по медиация се осъществява при стриктно съблюдаване на следните
принципи от всички участници в процеса:
 Доброволност и информираност – участието на страните и медиатора в
процедурата е изцяло доброволно, като процедурата може да бъде преустановена
в предвидените в ЗМ случаи, при отказ на една от страните и/или по преценка на
медиатора след изчерпване на дължимите усилия, че решение между страните не
е постижимо;
 Конфиденциалност – процесът по медиация е изцяло поверителен, както между
страните и медиатора, така и между медиатора и трети лица. Медиаторът не може
да бъде разпитван като свидетел, освен относно постигната уговорка, или да
участва като адвокат или вещо лице в същия спор между страните в друга
процедура;
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 Достоверност и истинност – всяка от страните представя единствено факти и
документи, които са достоверни, неподправени, удостоверяващи обстоятелства от
значение за спора и предоставя данни и реферира към обстоятелства, за чиято
истинност гарантира;
 Неутралност и безпристрастност – медиаторът е неутрален по отношение на
обследваните факти и обстоятелства и действа в условията на пълна
безпристрастност спрямо страните. Медиаторът следва да се самоотведе в случай,
че не може да обезпечи съблюдаването на принципите, заложени в тези Правила
или в случай, че за една от страните възникне обосновано съмнение относно
спазването на тези принципи;
 Равнопоставеност – страните са равнопоставени във възможността си да
представят и да изискват събирането на допълнителни данни, документи и други
средства, установяващи обективната действителност при съблюдаването на
законовите ограничения на процедурата.
Раздел 3. РОЛЯ НА МЕДИАТОРА
(1) Медиаторът е независим от Страните, неутрален и безпристрастен, и не заема позицията
на съветник на някоя от Страните.
(2) Медиаторът провежда процедурата в онлайн или аналогова среда посредством
процедурни стъпки, които съгласува със Страните. Те включват:
 уточняване на спорните моменти;
 конкретизиране на фактите, довели до конфликта;
 разкриване на нуждите и интересите на всеки от участниците;
 генериране на набор от потенциални решения по поставената проблематика и
избор на решение, което в максимална степен удовлетворява в най-висша степен
интересите на всички участници.
(3) Медиаторът не разкрива информацията, която му е поверена в хода на извършване на
Процедурата. Всички записки и документи, получени/изработени от Медиатора във
връзка с Процедурата, са конфиденциални.
(4) Медиаторът има задължение да осъществи процеса качествено, компетентно и с
дължимата сериозност, като съблюдава всички задължения, които има по закон или
съгласно настоящия Правилник.
(5) Медиаторат има право да изслуша и да поиска изслушването самостоятелно и
конфиденциално всяка от страните, без да разкрива на другата страна станалото му
известно по време на проведената среща.
(6) Медиаторат изготвя кратък доклад, с който отчита всяка осъществена от него процедура,
в това число и причините, по негово мнение, страните да не са постигнали решение.
Докладът се пази за целите на отчетността на ЦМ и има конфиденциален характер.
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Раздел 4. ХОД НА ПРОЦЕДУРАТА
(1) Процедурата за медиация, администрирана от ЦМ, се предшества от провеждане на
информационни сесии с двамата родители по различно време, насочени към
запознаването им с негативните аспекти на родителския конфликт, начините за
преодоляването му и това как медиацията може да помогне.
(2) Информационните сесии се провеждат от двама медиатори.
(3) В първата информационна сесия може да участват родители с различни казуси, а на покъсен етап при желание да се проведе с двамата родители по един и същ случай.
(4) За иницииране на процедура по медиация е необходимо да бъде попълнено заявление от
страната, започваща процеса, след подаването на което администраторът на ЦМ
осъществява контакт с насрещната страна, разяснява принципите на процеса и проверява
дали е налице съгласие за участие в процедурата. Процедурата може да започне
единствено ако и двете страни по спора имат желание за това.
(5) Съдиите от Районен съд - Русе може да преценят дали разглежданите от тях дела са
подходящо за препращане към процедура по медиация и ако установят, че са такива –
може да насочат страните към ЦМ. Препращането към ЦМ може да бъде осъществявано
по всяко едно време в хода на висящото производство стига съдията да счита, че
материята е подходяща за процедура по медиация.
(6) Към Центъра по медиация може да препращат и социалните работници от Отдел
„Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Русе, както и такива на
областно ниво. Препращането към ЦМ може да бъде осъществявано по всяко едно време
в хода на работата по конкретен случай. Ако социалният работник прецени, че
родителският конфликт пречи на интересите на детето/децата и излиза извън
компетенциите на специалистите от социалните услуги, които семейството ползва, той
запознава родителите с възможността да ползват ЦП и им съдейства да попълнят
заявление.
(7) Страните полагат добросъвестни усилия за опазване поверителността на Процедурата и
не използват в никакви съдебни, арбитражни и други производства следната
информация:
 предложения или становища на Страна по отношение на възможен начин за
решение на спора;
 признания, направени от Страна в хода на извършване на Процедурата;
 предложения или становища на Медиаторите;
 обстоятелството, че Страна е/не е индикирала воля за приемане на предложение

Раздел 5. БЕЗВЪЗМЕЗДНОСТ НА ПРОЦЕСА
(1) Всяка процедура по медиация, осъществявана от ЦМ, е безвъзмездна като страните,
независимо дали са били насочени от съда или участват по собствено усмотрение, не
дължат каквото и да е възнаграждание на медиаторите.
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(2) Всички административни разходи, свързани с функционирането на ЦМ ще бъдат
покрити едностранно от Сдружение „Център Динамика“ – гр. Русе.
(3) Всички други разходи във връзка с процедурата по медиация, направени от Страните, са
в тежест на съответната Страна без правото им на обезщетение за сторените разходи –
било от ЦМ, насрещната страна или Сдружение „Център Динамика“ – гр. Русе.

Раздел 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
(1) Процедурата за медиация, започнала по тези Правила, приключва с:
 подписване от Страните на споразумение, в случай че постигнат такова. В случай,
че процедурата е била инициирана по препращане от страна на Районен съд –
Русе, Страните сами решават дали постигнатото споразумение да бъде
представено на съдията за одобрение и приключване на делото със спогодба или
дали да бъде осъществен отказ/оттегляне на иска;
 писменото уведомление към Медиатора от Страна, която се отказва от
доброволното си участие в Процедурата;
 смъртта или поставянето под пълно/частично запрещение на Медиатора;
 смъртта, поставянето под пълно/частично запрещение или заличаването на която
и да е от Страните от съответните регистри, в които последната е била вписана
или нейното прекратяване.

Раздел 7. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
(1) Страните изрично се съгласяват, че Медиаторът не носи отговорност към тях за своите
действия и бездействия във връзка с процедурата или действителността и изпълнението
на постигнатото в резултат на процеса споразумение.

Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(1) Настоящият Правилник попадат под обхвата на българското право и са в съответствие с
най-добрите световни практики в сферата на медиация.
(2) Този Правилник подлежи на изменение или допълнение с решение на върховния орган
на Сдружение „Център Динамика“- Русе.
(3) Действието на всички разпоредби на този Правилник ще бъдат приложими за целия срок
на Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“, който се
реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“,
съфинансирана от ЕС, чрез Европейския социален фонд.
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