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1. Начало
За да бъде поискано започването на медиация е достатъчно желаещият/ученик,
родител, педагогическия и непедагогическия персонал в училището/ да се свърже с
координатора по приобщаващо образование на училището и да подаде заявление по
образец./Приложение 1/
2. Свързване с другата страна
След получаването на заявлението за медиация, координатора ще се свърже с
другата страна(другите страни) по спора, за да й представи предимствата на
участието в процедурата и да потърси съгласието й за провеждане на медиация.Това
се случва чрез изпращане на покана по образец./Приложение 2/
3. Съгласие на другата страна
Ако другата страна по спора също даде съгласието си да участва в медиация, се
организира първата среща. Ако не се съгласи, процедурата не започва.
4. Организирани действия преди първата среща между страните и медиатора
4.1. След съгласието на втората страна за участие в медиация, координатора се
свързва със страните/чрез телефонно обаждане или чрез изпращане на мейл до
участниците/ относно провеждането на първата среща – дата, час и място,
участници.
4.2. Преди срещата страните биват поканени от координатора, за да представят
кратко становище по спора и евентуални съпровождащи документи в определен от
него срок (обикновено 3-5 дни преди първата среща по медиация).
5. Начало на първата среща
В началото на първата среща се подписва споразумението за медиация. С него
медиаторът и страните се съгласяват за провеждането на медиацията и определят
условията за провеждането й./Приложение 3/
6. Последващи срещи
6.1. След всяка среща, медиаторът и страните се уговарят за дата и час на следваща
среща, ако е необходима такава.
6.2. Продължителността на срещите зависи от времето, което страните могат да
отделят, което е добре да бъде предварително уточнено.
7. Приключване на процедурата по медиация
7.1. Ако бъде постигната договореност, страните подписват спогодба /Приложение
4/. Медиаторът обикновено не съхранява подписаната от страните спогодба, нито
има ангажимент към изпълнението й.
7.2. Независимо от резултата, с който приключва медиацията, медиаторът отразява
датата и начина на приключването й, без подробности за съдържанието на
спогодбата, в отчет , който да удостоверява края на медиацията. Отчета се
предоставяна на Координатора в срок до 3 дни от приключване на процедурата по
медиация.
7.3. Практика е след приключването на медиацията, независимо от резултата,
страните и медиаторът да се чуят по телефон за проверка на евентуални промени в
ситуацията – например, ако не е било постигнато споразумение, да се потърсят нови
възможности за такова след преосмисляне от страните, а ако е било постигнато
споразумение, да се обсъди напредъкът по изпълнението му

Приложение 1

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕДИАЦИЯ
От____________________________________________
(име, презиме, фамилия)
Телефон
________________________________________________________________
Ел.поща
________________________________________________________________
Днес, ________ (дата), посетих кабинета по медиация с молба да бъде
осъществена
такава между мен и …………………………………………………
(име и фамилия)
по повод нашия спор за
……………………………………………………………………………………
……………….........................................................................................................
................................................................................................................................
Известни са ми условията за медиация.
Подпис _____________________

Приложение 2

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“

ПОКАНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕДИАЦИЯ
Уважаеми г-н/г-жо________________________
Към нас се обърна г-н/г-жа _________________________________________
с молба за посредничество за разрешаване на Ваш спор по повод
___________________________________________________________________________
Каним Ви да вземете участие в процеса на медиация.
Моля да ни уведомите за своето решение лично, по телефона или по
електронната поща.

Представител на кабинета по медиация ще се свърже с Вас.
Молим да имате предвид, че участието в процеса на медиация е напълно
доброволно.

В случай на съгласие молим да ни посетите на …………………………….
………………в………………..…часа за кратка обща среща с всички страни.

По време на тази среща ще бъде предоставена информация за същността на
медиацията и други подробности, които може да Ви заитересуват.

С дълбоко уважение: …………………….
(подпис, име и фамилия)
Дата, място

Приложение 3

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“

СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО МЕДИАЦИЯ
Днес, ..........................г., в СУ „П. Кр. Яворов“ – гр. Варна, се сключи настоящето
споразумение за медиация, между
1.....................................................................................................................................................
...........и
2.....................................................................................................................................................
...........
наричани за краткост „Страни“
и
3.....................................................................................................................................................
...........
като медиатор,
4.....................................................................................................................................................
...........като медиатор.
ЦЕЛ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
1. С настоящето споразумение страните по спора се съгласяват да проведат процедура
по медиация със съдействието на медиатор/и, който да ги подпомогне за
разрешаването на спора помежду им.
2. Процедура по медиация
2.1.Процедурата по медиация се провежда в съответсвие със Закона за медиация,
Правилника за прилагане методите на медиация в СУ „П.Кр. Яворов“, Процедурата
за провеждане на медиация и другите съотносими документи.
2.2.По време на медиацията, медиаторът може да провежда общи срещи с всички страни
и отделни срещи с всяка една от страните.
3. Прекратяване на медиацията
3.1. Медиацията се прекратява при условията, предвидени в Закона за медиацията.
3.2. В случай, че в срок до две седмици от приключване на последната среща страните
не уговорят и не проведат с медиатора/ите нова среща, настоящата процедура следва
да се счита за прекратена от датата, на която се е провела последната редовна среща.
3.3. В случай, че на последваща уговорена между страните и медиатора/ите среща, някоя
от страните не се яви, като не е посочила предварително основателни причини за
неявяването си, настоящета процедура по медиация се прекратява, считано от
последната редовно проведена среща.
3.4. Сностоящето споразумение страните декларират, че са уведомени и са съгласни с
последиците от прекратяването на процедурата по медиация.
3.5. Процедурата по медиация, провеждана в рамките на СУ „П. Кр. Яворов“, е
безвъзмездно.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За всички въпроси, неуредени със Споразумението и Правилника за прилагане на
медиацията, в частта му, уреждаща процедурата по медиация, се прилага действащото
българско законодателство.
§ 2. За начало на настоящата процедура се счита датата, посочена в настоящото
Споразумение.

...........................................
(Страна 1, Име и подпис)

..........................................
(Страна 2, Име и подпис)

...........................................
(Медиатор, Име и подпис)

.............................................
(Медиатор, Име и подпис)

Приложение 4

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“

СПОРАЗУМЕНИЕ
Това споразумение се сключва между (име, презиме и фамилия)
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
В хода на медиацията страните се договориха за следното:
1_____________________________________________________________
2_____________________________________________________________
3_____________________________________________________________
4_____________________________________________________________
5______________________________________________________________
Подпис: ................................
_________________________
(Име, фамилия)

Подпис: .................................
(Име, фамилия)
________________________
Дата, място
..............................................................................................................................

