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1. Въведение 

 

1.1. Увод 

 
С Решение № 672 от 1 октомври 2001 година Министерският съвет на 

Република България приема Стратегия за реформа на българската съдебна система. 

Целта на Стратегията е осигуряване пълна защита на принципите на правовата 

държава, върховенството на закона и ефективно прилагане на правото на ЕС. Планът 

за действие е одобрен през март 2002г. и очертава краткосрочни, средносрочни и 

дългосрочни промени в съдебната система за периода 2001-2006г. Стратегията се 

състои от XIX точки като точка XVI е посветена на алтернативните способи за 

решаване на спорове, сред които е и медиацията.  

  На база така приетата Стратегия, е приет и Закона за медиацията, който 

въвежда в българската правна действителност института на медиацията.   

Медиацията е считана за най- бързо развиващия се способ за алтернативно 

решаване на споровете. Със своята непреходна универсалност, практичност и 

неформалност, има потенциала да бъде утвърдена като способ, който реално да 

разтовари задъхалата се от множество спорове съдебна система и да даде реална 

алтернатива пред обществеността за бърз и евтин и най- важното ефективен метод за 

уреждане на възникнали спорове в широк спектър от обществените отношения.  

Има мнения, които отиват по- далеч и придават на АРС по- дълбок смисъл от 

просто средство за облекчаване натовареността на съдилищата. Мирното решаване 

на спорове като доброволно решение от информирана страна е започнало да се 

разглежда като правна ценност, която следва да бъде насърчавана в обществото.1 

                                                                    
1
 Извлечение от  ЕМСС Проектен Екип 2016 – 2017 Решаване на спорове/Обхват на действията на 

съдията 
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Този вид мислене поставя AРС редом до основни правни ценности като мир, 

ред, справедливост, свобода на индивидите и нациите, като съдебното производство 

се явява последно средство за разрешаване на спорове в правовите общества. 

Въпреки своя потенциал и въпреки очакванията, медиацията в България до 

момента не поражда целения ефект. Възможно е това да се дължи на краткия срок от 

въвеждането й- изминалите няколко години са недостатъчни за налагане и 

популяризиране на този алтернативен подход за решаване на спорове.  

Следва да се вземе предвид и фактът, че медиацията няма своята историческа 

традиция в България, поради което е трудно и да се осъзнае социалната 

необходимост от нея.  

В още по- голяма степен казаното важи за медиацията по административни 

спорове (АС). Както ще стане ясно от настоящия анализ, такава е предвидена и 

възможна съгласно българския закон. Въпреки това поради множество фактори, като 

неясна и непрецизна нормативна уредба, липса на устойчиви и последователни мерки 

за  разясняване пред обществото на ползите от института, наложилите се отношения 

на власт и подчинение между администрация и общество, прави на пръв поглед 

медиацията по АС трудно приложима. 

 Въпреки това, отчитайки огромните ползи, които прилагането на института би 

могъл да донесе на всяка правова държава, следва да се предприемат 

последователни и задълбочени действия, както от държавата, така и от 

неправителствения сектор, а и от цялото общество за проучване и адаптиране на 

института към потребностите на административните правоотношения в страната. 

 

С оглед на това Асоциацията на еколозите от общините в България съвместно 

с Партньора си Сдружение „Инициативни и иновации“, започна изпълнението на 

проект по Оперативна програма „Добро управление“ BG05SFOP001-3.003 - 

Граждански контрол върху реформата в съдебната система „Ефективната медиация в 

областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и 

подпомагане реформата в съдебната система“ .  
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Общата цел на проекта е адаптиране, развитие и усъвършенстване на 

алтернативните методи за решаване на правни спорове (медиация) при 

административни спорове и в частност- в областта на екологията и опазване на 

околната среда. 

 Проектният екип си поставя и следните специфични цели:  

o Провеждане на анализ на текущото състояние и съществуващите добри 

практики в областта на медиацията, като способ за алтернативно решаване на 

спорове. 

o Повишаване на обществената информираност и доверие в медиацията, 

което да доведе до намаляване натовареността на съдилищата. 

o Иницииране и провеждане на обществен дебат за ефективното включване 

на гражданските организации в процеса на медиация, като част от съдебната 

реформа. 

o Иницииране на обществен дебат и разработване и предлагане за 

обществено обсъждане на набор от нормативни промени, които да улеснят 

използването на медиацията за разрешаване на административни спорове в областта 

на екологията и опазването на околната среда. 

o Подобряване процесите на администриране, публично информиране и 

цялостната ефективност при избор на решаване на спорове чрез медиация.  

o Засилване на ролята и потенциала на обществеността и медиаторите и в 

частност разяснителни и обучителни кампании в сферата на екологията и опазването 

на околната среда. 

 

1.2. Основна цел на Анализа 

Настоящият анализ има за цел като разгледа приложимата правна уредба, 

уреждаща института на Медиацията в България да разграничи правни норми, които 

са приложими и биха могли да регулират медиацията по административни и в 

частност- екологични спорове,  както и да индивидуализира нормите и принципите,  
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които следва да се адаптират допълнително към спецификите на административното 

правоотношение.  Този анализ цели също така да даде основа и изходни данни за 

слабостите в нормативната уредба по административни спорове в страната, както и на 

предложение за подобряването й.  Анализът е с целенасочен фокус към приложимото 

законодателство към медиацията по административни спорове и няма за цел да 

прави цялостен анализ на медиацията като общ правен институт, приложим за всички 

видове спорове, предвидени в Закон за медиацията. 
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2. Нормативна уредба на 

медиацията в България, относима към 

административните спорове 

2.1. Приложима обща правна рамка, регулираща института на Медиацията 

В Република България Медиацията се регулира е няколко национални и 

наднационални акта, а  именно: 

 
2.1.1. Национална рамка 

 Закон 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.)  

 Процедурните и етични правила за поведение на медиатора, 
одобрени със Заповед No: ЛС-04-364/17.06.2005г. на Министърът на Правосъдието - 
Издадена на основание §1 от ПЗР на ЗМ 

 Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на 
организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на 
медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния 
регистър на медиаторите 

 Правила за осъществяване на контрол за спазване на изискванията за 
обучение на медиатори и за реда за извършване на проверки на организациите - по 
чл. 2 от Наредба No. 2 от 15.03.2007 г., одобрени със заповед 20-04-1892/02.11.2012 г. 
на Министърът на правосъдието 

 
2.1.2. Наднационална нормативна рамка 

 Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 
май 2008 година относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и 
търговскоправни въпроси 

 Препоръки на Комитета на министрите на Съвета на Европа 
o R(98)1 относно семейната медиация 
o R(99)19 относно медиацията по наказателни въпроси 
o R(2001)9 относно медиацията между административни власти и 

частни лица 
o R(2002)10 за медиация по граждански въпроси 

 Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 
2013 година за алтернативно решаване на потребителски спорове 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32013L0011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32013L0011
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 Регламент (ЕС) No 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 
21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове 

 
2.1.3. Други относими препратки 
1. Единен регистър на Медиаторите в Република България воден в 

Министерство на правосъдието; 
2. Електронен регистър на медиаторите и обучаващите организации в 

България; 
3. Европейски кодекс за поведение на медиатори. 
 

  

 

Като член на ЕС и страна, приела посочените по- горе наднационални актове, 

България следва да ги спазва и прилага. 

 

2.2.  Понятие за административен спор и видове административни актове 

 

2.2.1. Административен спор 

 За административен спор (АС) можем да говорим, когато е налице  

разногласие между граждани и/или организации и административен орган , относно 

прилагане на норма от административното право, определяща поведението, правата 

и задълженията на участващите в дадено административно правоотношение 2.  

За да е налице административен спор, той следва да е обективиран- 

недоволната страна следва да е обжалвала действието (бездействието) или акта, от 

които е недоволна. АС може да възникне още в процедурата по издаване на даден 

административен акт, на етапа на развитие на административно правоотношение 

след издаване на акта или при неизпълнението му- на етапа на принудителното 

изпълнение на административния акт.  

В случай, че страните намерят начин да разрешат възникналия спор и 

противоречията си до приключване на административното производство, спорът 

няма да се пренесе в съда. Има редица начини това да се случи- страните могат да 

                                                                    
2
 Сталев.Ж. Българско гражданско процесуално право. С. Наука и изкуство, 1970, с. 22 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32013R0524
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32013R0524
http://www.justice.government.bg/42/
http://www.justice.government.bg/42/
http://mediator.mjs.bg/
http://mediator.mjs.bg/
https://conflict.bg/wp-content/uploads/2017/12/adr_ec_code_conduct_bg.pdf
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сключат споразумение по чл. 20 от АПК, или АО, убеден в правотата на спорещите, 

може сам да отмени или измени оспорвани АА или горестоящият административен 

орган, пред който актът е обжалван по административен ред, може да го отмени или 

измени и др. По административен ред, пред горестоящия административен орган 

актът може да бъде оспорван по отношение на неговата законосъобразност (актът да 

е издаден от компетентния за издаването му орган, в изискуемата от закона форма и 

да отговаря на съдържанието и смисъла на приложимия закон) и по отношение на 

неговата целесъобразност (най- ефективното, подходящо, правилно, навременно 

решение).  

Ако страните не постигнат съгласие в рамките на административното 

производство, те имат право да обжалват АА, от който са недоволни пред 

правораздавателен орган. Пред съда страните могат да обжалват само  

законосъобразността на акта.3 

 

2.2.2. Видове административни актове 

 

За да бъде анализирана възможността за прилагане на медиация по 

административни спорове, следва да бъдат посочените различните видове, актове, 

които издава администрацията, по повод на които могат да възникнат спорове с 

техните адресати или трети заинтересовани лица. 

Административните органи издават широк кръг административни актове. Тези 

актове могат да бъдат класифицирани по различни техни белези, но най- важната и 

със значение за настоящия анализ е деленето на АА на индивидуални, общи и 

нормативни.  

                                                                    
3 За да е законосъобразен актът следва да издаден от компетентен орган в писмена форма и 

при спазване на административно-производствените правила и материалните разпоредби, 

както и да съответства с целта на закона. Изискванията за целесъобразност са навременност, 

полезност, стопанска ефективност. 
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Съгласно чл. 21 от АПК Индивидуален административен акт е изричното 

волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на 

административен орган или на друг овластен със закон за това орган или 

организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се 

засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, 

както и отказът да се издаде такъв акт. 

Общи са административните актове с еднократно правно действие, с които се 

създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или 

законни интереси на неопределен брой лица, както и отказите да се издадат такива 

актове. 

Нормативните административни актове са административни актове, които 

съдържат административно правни норми. Те се отнасят до неопределен и 

неограничен брой адресати и имат многократно правно действие.  

Тъй като общите АА създават права и задължения на неопределен, макар и 

определяем кръг правни субекти, медиацията при тях  е изключително трудна. 

Възможно е обаче адресати на такива актове да са ограничен кръг лица- 

електроснабдителни или електроразпределителни компании, водоснабдяване, 

газоснабдяване, топлоснабдяване и други- в този случай и доколкото операторите на 

тези комунални услуги са известни и ограничен брой лица (поради лицензионните им 

режими), ще бъде приложима медиация при възникнали административни спорове. 

В правната теория се счита, че медиация е недопустима при оспорването на 

нормативните административни актове, тъй като при тях, освен неограничения кръг 

адресати, е налице и нормотворческо правомощие на администрацията, което е израз 

на държавно властническа компетентност. Имайки предвид неограничения брой 

адресати на нормативните актове, би било трудно постижимо провеждане на 

медиация в познатия според ЗМ смисъл на понятието. Струва си да бъде направен 

анализ обаче доколко превантивната медиация (предвидена в Препоръка (2001) 9 на 

СЕ) е приложима в тези случаи. Този въпрос е засегнат по  - долу, а ще бъде разгледан 

подробно в съответния анализ, посветен на превантивната медиация. 
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2.2.3. Статут на наказателните постановления 

В правната доктрина съществуват спорове относно това в каква роля 

административният орган издава наказателни постановления, какъв е техният 

характер, следствие от правораздавателна или административна дейност на 

административния орган ли са те, приложимо ли е при спор относно наказателно 

постановление да бъде приложен институтът на медиация? 

До голяма степен яснота на поставените по- горе въпроси е дадена в 

Тълкувателно постановление 2/2014 от 19 май 2015 г. на ОСГК на Върховен 

касационен съд и Първа и Втора колегия на Върховния административен съд. 

Съгласно тълкувателното постановление4: 

Наказателното постановление не представлява административен акт 

по смисъла на АПК.  Дейността по административно наказване по естеството си е 

правораздавателна дейност на администрацията, насочена е към разрешаване на 

правен спор... Тя …представлява санкционираща управленска дейност… форма на 

административна /изпълнителна/ дейност. Наказателното постановление, като 

резултат от упражнената дейност по административно наказване, също 

представлява по естеството си правораздавателен акт, той не се издава по реда на 

АПК и не носи белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 

АПК. Неговото издаване е последица от изпълнение на нормативно възложени 

задължения, упражнена административнонаказателна компетентност, законово 

предоставена на органите в рамките на административната им правосубектност, 

което по своето съдържание представлява изпълнение на административна 

дейност. 

На базата на цитираното по- горе, може да се заключи, че въпреки, че 

дейността по издаване на наказателни постановления представлява по своята 

                                                                    
4
 Целият текст тук: http://www.vks.bg/Dela/2014_02_VKS_VAS_postanovlenie.pdf  

http://www.vks.bg/Dela/2014_02_VKS_VAS_postanovlenie.pdf
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същност правораздавателна дейност на административния орган, то в същото време е 

и изпълнение на административна дейност на същия орган. С оглед на това, може да 

се счита, че при възникване на спор между АА и нарушителя по акта за установяване 

на административно нарушение или издадено на база на него наказателно 

постановление, няма пречка да се проведе процедура по медиация между страните 

по спора.  

Към момента обаче в Закон за административните нарушения и наказания 

(ЗАНН), няма детайлна законова уредба, която по аналог на уредбата на 

споразумението по АПК (чл. 20 и чл. 178 АПК) да урежда възможността за сключване 

на споразумение между страните по спора. 

В  подкрепа на твърдението, че няма пречка за провеждане на процедура по 

медиация и сключване на споразумение в процедура по налагане на административно 

наказание е и фактът, че в някои актове изрично е предвидено сключване на 

споразумение между административно- наказващия орган и нарушителя. 

В Кодекса на труда в чл. 415г е предвидена процедура за сключване на 

споразумение в административно-наказателното производство. 

Нещо повече в проекта на Кодекса за административните нарушения и 

наказания е предвиден институтът на споразумението, както и реда за неговото 

сключване в административно наказателното производство. 

Поради всичко посочено и отчитайки, че към момента няма действаща обща 

нормативна уредба, уреждаща възможност за сключване на споразумение по 

административно наказателни производства, настоящият анализ разглежда и 

споровете, които могат да възникнат  в административно- наказателното 

производство като такива, които могат да бъдат предмет на медиация, целяща 

постигане на споразумение и прекратяване на административно- наказателното 

производство. 
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2.3. Обща правна рамка 

 

Началото на законодателното уреждане на медиацията в Европа е поставено с  

актове на Съвета на Европа. В административното право липсва изчерпателна 

регламентация на способите за алтернативното решаване на спорове. Единственият 

международен акт, третиращ материята е Препоръка №R(2001) 9 на СЕ за 

алтернативите на съдебния спор между административните органи и частните лица. 

Съгласно Препоръката съществуват четири алтернативни на съдебния способ за 

решаване на АС: 

 вътрешни прегледи (пример в българското законодателство е уреденото 

право на АО сам да преразгледа и пререши издадения от него акт, т.нар. право на 

отзив“ – чл.94 АПК) ,  

 помирение и медиация (медиацията е законодателно уредена със ЗМ), 

 способи чрез преговори (предвиден е в АПК института на споразумението в 

чл. 20 (извънсъдебно) и чл. 178 (по време на заведено съдебно дело)  и  

 арбитраж.  

За разлика от актовете на ЕС, които в различна степен са задължителни за 

държавите членки, актовете на СЕ не са задължителни и държавите не са задължени 

да ги транспонират във вътрешното си законодателство, поради което липсва 

наказателен механизъм по подобие на този, който действа за актовете на ЕС, при 

невъзприемането им. Но въпреки това, те оказват сериозно въздействие върху 

правото на държавите, които са ги приели, които обикновено ги възприемат във 

вътрешното си законодателство.  

Препоръка №R(2001) 9 на СЕ е основният международен акт, който 

регламентира медиацията по административни спорове. Съгласно Препоръката 

Медиацията е извънсъдебна процедура, включваща трета страна, която предлага 
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решение на спора под формата на необвързващо мнение или препоръка. Медиацията 

намира приложение, както при оспорване на законосъобразността, така и при спор за 

целесъобразността (правилността) на акта. Препоръката разграничава два вида 

медиация- класическа (извънсъдебна, осъществяваща се преди да бъде оспорен АА 

по съдебен ред) и съдебно- свързана (инициирана при вече започнало съдебно 

производство, чрез препращане от съдия или по инициатива на  страна или страните 

по спора).  

Съгласно препоръката, медиацията може да се използва и като превантивен 

способ за предотвратяване възникването на бъдещ спор, в период, в който властите 

подготвят административна мярка или взимат решение (т.нар. превантивна 

медиация- особено подходяща в процедура по приемане на важни решения и/или 

актове, свързани с екологията и опазването на околната среда). Като пример може да 

се инициира медиационна процедура преди приемане на важен общ или нормативен 

административен акт (в това число и с екологична насоченост), за да бъдат изслушани 

позициите на засегнатите страни, както и да бъдат сближени те с помощта на 

медиаторите, участващи в процедурата. Може да се черпи опит от практиката на 

други европейски държави, които използват медиация при екологични спорове. 

Например Австрия е първата европейска държава регламентирала процедури за 

провеждане на медиация в специални административни закони. В приетия през 2000 

г. Закон за оценка на въздействието върху околната среда е уредена възможност за 

извършване на медиация в хода на административната процедура за въздействие 

върху околната среда на инвестиционен проект. Процедурата се използва често за 

решаване на спорове в областта на опазване на околната среда и се прилага в сферата 

на градоустройството и за инфраструктурни проекти, проекти за управление на 

отпадъците, промишлени съоръжения и др. Австрийското министерство на околната 

среда, поддържа информационен сайт, относно екологичната медиация 5. 

Съгласно Препоръката използването на медиацията  може да бъде нормативно 

въведено като необходимо условие за започване на съдебно производство, но  може 

                                                                    
5
 За повече информация тук http://www.partizipation.at/contact_en.html  

http://www.partizipation.at/contact_en.html
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да се използва и по време на съдебно производство, например по предложение на 

съдията. Тази разпоредба дава възможност да се обмисли и задължителност на 

медиацията по някои административни спорове, както създаване на разпоредби, 

които да дадат право на съдиите при заведено съдебно производство, ако преценят, 

че спорът е подходящ за медиация – да напътят страните към такава.  

Съгласно Препоръката алтернативите на административното съдебното 

производство следва да бъдат позволени или общо, или в определени случаи, когато 

се счита за уместно, особено в случаите, които се отнасят до индивидуални 

административни актове, договори, гражданска отговорност и парични искове. 

Съгласно Препоръката с регулацията на алтернативните способи трябва да се 

гарантира: 

o че страните получават подходяща информация за възможната употреба на 

алтернативни способи; 

o независимост и безпристрастност на медиаторите;   

o равнопоставеност на страните в процедурата; 

o изпълняемост на постигнатото споразумение; 

o приключване на процедурата в разумни срокове, 

o съдебен контрол на постигнатите споразумения- за запазване  правата, 

както на гражданите и организациите, така и на държавата в лицето на АО 

 

Важна роля за правилно разбиране и имплементиране на Препоръката във 

вътрешното законодателство на държавите членки има Ръководството за 

имплементиране на Препоръката. 

 

Съгласно този документ: 

-  Държавата и АО играят основна роля  в представянето на медиацията. За 

да се подчертае тази важност Препоръката съветва за определени случаи да бъдат 

нормативно въведена задължителност на алтернативните способи, като 

използването им да е предпоставка за завеждане на съдебно дело (тоест- за да заведе 
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дело пред съд спорещият първо трябва да опита алтернативен способ за решаване на 

спора); 

- Държавата следва да насърчава административните органи да предлагат 

на гражданите доброволно разрешаване на споровете, когато това е приложимо; 

- За да подпомогне АО, Държавата следва да разработи и одобри 

стандартизирани споразумения, които да бъдат използвани; 

- Ако е поискано от частно лице спорът да бъде разрешен доброволно, АО 

следва да пристъпи към такова решаване, освен ако това би навредило на 

обществения интерес или представлява злоупотреба с право от страна на лицето; 

- Необходимост от държавно финансиране, за да се гарантира качество на 

услугата; 

- Важността на вътрешния преглед, който има приоритет дори пред 

алтернативните способи (като най- бърз начин АО да преразгледа и пререши акта си); 

- Важността на съдиите- да имат право да насочат страните към медиация и 

да одобряват постигнати споразумения ако са законосъобразни. Важно е да има лесно 

достъпни алтернативни методи за решаване на спора- н.е. съдебни програми към 

съда (каквито в България функционират в няколко граждански съдилища); 

- Важността на адвокатите- в Кодексите за поведение да е предвидено 

задължение или препоръка към адвокатите да разясняват на клиентите си 

възможността за алтернативно решаване на споровете им; 

- Важна е квалификацията на медиаторите. И също, за да се гарантира 

тяхната независимост- да не са държавни служители или такива в служебно 

отношение с АО. 

- Важно е обучението на медиаторите, които ще участват в медиации по АС. 

Обучението следва да съдържа  не по- малко от следните направления: 

o принципите и целите на алтернативните способи за решаване на спорове 

между административните органите и частните лица, 

o отношението и етиката на медиаторите, 
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o характеристиките, фазите и целите на медиацията, 

помирение, договорено уреждане и арбитраж; 

o индивидуализиране, структура и хода на различните алтернативи на 

съдебния процес между административните органи и частните лица; 

o правната рамка на различните алтернативи на съдебните спорове между 

административни органи и частни лица, 

o умения и техники за комуникация и преговори, и в частност между 

административни органи и частни лица, 

o провеждане на  ролеви игри и други практически упражнения относно  

особеностите на алтернативите на съдебните спорове между административните 

власти и частни лица 

o оценка на знанията и компетенциите на обучавания. 

- Важно е да бъдат разработени общи критерии за квалификацията на 

медиаторите, да се помисли за сертифициране за Европейски медиатор и създаване 

на Европейски обучителен център; 

- Препоръчително е приемане на Кодекс за поведение за медиатори, 

занимаващи се с административни спорове- нарушаването му да води до 

дисциплинарна отговорност; 

- Разходите за медиацията да са разумни и пропорционални на сложността 

на случая. Държавата да осигури правна помощ на участниците, които се нуждаят 

- Държавите следва да осигурят законодателно спиране на преклузивните 

срокове за обжалване или др. процесуално действие при започнала процедура по 

медиация (или др. алтернативен способ); 

- Държавата да се погрижи за популяризиране на медиацията по АС- чрез 

статии, онлайн издания, информационни центрове, дни на отворени врати в 

съдилищата и др. 

- Държавите, например на публични страници в интернет, да разяснява 

точно как да се използват алтернативни способи за разрешаване на административни 

спорове. 
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- Информиране на  АО, частните лица, съдии, адвокати. 

 

Както е видно от изложената по- горе информация, Препоръката задава 

рамката, при следване на която държавите ще могат да имплементират успешно 

алтернативни способи (и в частност медиация) за разрешаване на административни 

спорове. Със своите текстове Препоръката по никакъв начин не ограничава 

приложното поле на алтернативните способи по административни спорове, и следва 

да се счита, че каса всякакъв вид АС. Разбира се прилагането на медиация по АС 

следва да става след конкретна преценка, случай по случай за нейната приложимост в 

конкретния казус. 

За България, която е член на Съвета на Европа, Препоръката е първият 

международен акт, който препоръчва широко използване на алтернативни способи 

за решаване на всякакъв вид административни спорове и е в основата за приемане 

на Закон за медиацията, както и института на споразумението в АПК. В препоръката 

се констатира, че свръх претоварването на съдилищата обезсмисля правото за 

разглеждане на делата в разумен срок, установено с т.6.1. от Европейската конвенция 

за защита правата на човека. 

Съобразно чл. 5, ал. 4 от Конституцията и чл. 5, ал. 2 от АПК, актовете на Съвета 

на Европа имат приоритет пред вътрешното законодателство поради което следва да 

бъдат прилагани и спазвани. 

 

2.4. Закон за медиацията (ЗМ) 

Законодателното въвеждане на медиацията като способ за извънсъдебно 

доброволно  уреждане на споровете в България се извършва с приемането на Закон за 

медиацията, приет през декември 2004 г. (ЗМ) – обн., ДВ, бр. 110 от 17 декември 2004 

г.  Законът е  приет преди България да стане член на ЕС и институционализирането й 

става под влиянието на изброените по- горе актовете на Съвета на Европа, 

регулиращи материята. Българският Закон за медиацията е прогресивен закон, 

доколкото за разлика от много други европейски държави, включва в обхвата си не 
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само медиация по граждански и търговски спорове, а обхваща много по- широк 

спектър от спорни правоотношения, включително и административните.6 

Уредбата е по- скоро лаконична като законодателят вероятно е целял да уреди 

принципните положения на процедурата, като избегне подробна регулация, която да 

формализира процеса и да има възпиращ ефект за използването й. Така на страните и 

медиатора, когото са избрали е оставена свобода да изберат сами подходящия 

механизъм за постигане на споразумение. 

 

Със закона се уреждат съществуването на отношенията, свързани с 

медиацията като способ за разрешаване на спорове и самата процедура по медиация. 

Нормативният акт е приет от Народното събрание в изпълнение на т. 16 от 

Стратегията за реформа на българската съдебна система като алтернатива на 

съдебното производство и е част от хармонизирането на българското право с това на 

страните от Европейския съюз.  

Съгласно ЗМ медиацията е доброволна и поверителна процедура за 

извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага 

спорещите страни да постигнат споразумение. Предмет на медиация могат да бъдат 

граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с 

права на потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, 

включително и когато са презгранични.  

Съгласно закона медиация не се провежда, ако закон или друг нормативен акт 

предвижда друг ред за сключване на споразумение. За жалост, лаконичната уредба 

води и до множество неясноти и противоречия, които по- скоро възпрепятстват 

страните да използват медиацията по административни спорове. 

Законът за медиацията в чл. 2 дефинира медиацията като „доброволна и 

поверителна процедура за извънсъдебно решаване на спорове, при която трето 

                                                                    
6
 За изготвяне на анализа е използвана информация от книгата на Матей Марев „Извънсъдебни 

способи за решаване на административни спорове“, изд. 2016 г. от Сиела Норма АД, стр. 144- 163 вкл. 
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неутрално лице – медиатор подпомага страните сами да постигнат взаимно 

приемливо споразумение“.  

В общия случай, регламентиран от ЗМ, процедурата по медиация започва по 

инициатива на страните по спора, като всяка от тях може да направи предложение за 

разрешаване на спора чрез медиация. За начало на процедурата по медиация се счита 

денят, в който страните са постигнали изрично съгласие за започването й, а когато 

липсва изрично съгласие - денят на първата среща на всички участници с медиатора. 

Процедурата по медиация се осъществява от един или повече медиатори, посочени 

от страните. Ако страните постигнат съгласие те могат да сключат споразумение. 

Съдържанието и формата на споразумението се определят от страните. Формата 

може да бъде устна, писмена и писмена с нотариална заверка на подписите на 

страните по спора. Споразумението обвързва само страните по спора и не може да се 

противопостави на лица, които не са участвали в процедурата. Страните имат свобода 

да договарят аспекти на споразумението като са ограничени единствено от общото 

задължение споразумението, което постигнат да не противоречи на закона и да не го 

заобикаля, както и да не накърнява добрите нрави. В противен случай то ще е 

нищожно.  

Споразумението съгласно закона има силата на съдебна спогодба и подлежи 

на одобрение от районните съдилища в страната. 

 

2.4.1. Принципи на Медиацията 

От законовото определение на медиацията, както и от други разпоредби на 

закона, може да се изведе правната характеристика и принципите на този способ за 

извънсъдебно разрешаване на спорове. 7 

В чл. 1 от закона изрично е посочено, че медиацията е алтернативен способ за 

разрешаване на правни и неправни спорове. Тя е алтернатива на традиционното 

                                                                    
7 В анализа, в частта му касаеща принципите на медиацията, е цитирана информация от статия на гл.ас. д-

р Ивайло Стайков „Принципи на медиацията“, публикувана в списание „Правен преглед”, бр. 1, 2008, с. 91-100. 
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съдебно производство, което е и държавно, защото съдът е държавен съдебен орган. 

Това е упоменато отново и в чл. 2 – медиацията е процедура за извънсъдебно 

решаване на спорове. 

В глава втора и в други разпоредби на Закона за медиацията са 

регламентирани принципите на медиацията. Това са нормативно закрепени основни 

ръководни начала, които изразяват най-важните идеи, върху които е изградена 

правната уредба на медиацията. Принципите са взаимосвързани и се допълват един 

друг и затова не може да става и въпрос за някаква градация по важност. 

 

 Доброволност на участието 

Медиацията е доброволна процедура, тъй като започва по взаимно съгласие 

на страните, може да бъде прекратена във всеки един момент от всяка от страните и е 

насочена към постигане на взаимно приемливо споразумение, чието съдържание се 

определя изцяло от страните и не може да бъде наложено от медиатора. Принципът 

на доброволност  съпътства цялата процедура по медиация: 

o Процедурата по медиация се открива по волята на спорещите страни (чл. 

11 от закона). За да започне процедурата следва да е налице съгласие между 

спорещите- устно или писмено, да подходят към решаване на спора чрез медиация. 

При неприемане на предложението, т.е. при несъгласие, няма да се открие и проведе 

процедура по медиация.  

o Спорещите страни сами посочват медиатора, който ще осъществява 

посредничеството по техния спор (чл. 12, ал. 1 от ЗМ). Още в самото начало на 

процедурата по медиация медиаторът е длъжен да изиска от страните по спора да 

изразят устно или писмено своето съгласие за участие, след като се убеди, че те са 

разбрали същността и последиците от медиацията (чл. 24 от Наредбата на министъра 

на правосъдието).  

o В чл. 6, ал. 2 от закона е посочено, че в процедурата по медиация всички 

въпроси се уреждат по взаимно съгласие на страните. В чл. 21, ал. 2 от Наредбата на 
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министъра на правосъдието е постановено, че срещите (заседанията) се насрочват 

след съгласуване с всяка от страните в удобно за тях време.  

o По съгласие на страните или по искане на една от тях във всеки момент 

процедурата може да бъде спряна (чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗМ) или прекратена (чл. 15, ал. 1, 

т. 2 и 3 от ЗМ).  

o Решение на спора под формата на споразумение се постига от страните 

също доброволно. Те свободно решават дали споразумението ги удовлетворява, дали 

да се съгласят с неговото съдържание и дали то дава приемливо решение на техния 

спор. Така спорещите страни сами определят изхода на спора и съдържанието на 

споразумението.  

 

Интересно за целите на проекта е да бъде анализиран принципът на 

доброволност в светлината на административното правоотношение и в частност 

екологичните спорове. Чл. 9, ал. 4 от АПК въвежда принципа на служебното начало. 

Като последствие от този принцип, при сезиране с искане от граждани или 

организация е налице законово задължение на АО да реши въпроса, предмет на 

административното производство по един от двата начина – чрез издаване на 

административен акт или сключване на споразумение. Следва освен това да се 

съобрази доколко АО би имал стимул да подхожда в подобна доброволна процедура 

и няма ли да бъде по- целесъобразно да бъде въведено законово задължение на 

административния орган, при възникнал спор да търси вариант за доброволното му 

решаване. Би било подходящо да се изследва възможността самият орган да бъде 

задължен да бъде инициатор на медиационна процедура, след извършване на 

оценка, доколко същата е приложима по конкретния казус. Така ще бъде постигнат 

баланс в отношенията между административен орган и лицата, които оспорват акта 

му и ще бъде преодоляна властническата позиция на органа, доколкото в процедура 

по договаряне страните следва да бъдат равнопоставени. 

 

 Равнопоставеност на страните 



 
BG05SFOP001-3.003-0016-С01 

“Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол 
 и подпомагане реформата в съдебната система“ 

 

23 
ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
 

Водеща организация -  СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ 
Партньор - СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ“ 

Друг съществен принцип и характерен белег на медиацията е 

равнопоставеността на страните по спора. Всяка от спорещите страни има еднакви 

права с другата да предлага начини за разрешаване на спора; за извършване или 

неизвършване на някакво процедурно действие; да представя доказателства и да 

иска участието в процедурата на трети лица; да излага становища, твърдения и 

аргументи и т.н.  

Традиционно се счита, че отношенията между граждани и административни 

органи  не са равнопоставени, а напротив- асиметрични и йерархически. От гледна 

точка на тази неравнопоставеност изглежда в противоречие със самата идея за 

провеждане на преговори в административното производство. Неравнопоставеността 

на участниците в административното правоотношение се засилва от факта, че 

обикновено частното  лице, което участва в тях има по- малко опит, финансови 

средства и юридическа подготовка от административния орган. 

И отново, този основополагащ принцип на медиацията би бил проведен 

трудно на фона на йерархическите отношения между административния орган и 

страните в административното производство.  Доколкото АО е носител на държавна 

функция, а от там и на държавната власт и принуда, е трудно да се наложи и то 

доброволно, равнопоставеност между страните в евентуален спор. 

Поради това отново се налага изводът, че поради спецификата на 

административните отношения, принципът на медиацията на изцяло доброволна 

процедура следва да бъде съобразен с характера на участниците в даден 

административен спор и законът да даде защита на „по- слабата“ страна в евентуален 

спор и възможност за участие в процедура по медиация, която АО ще следва да 

предложи или мотивирано да откаже, ако може да обоснове неприложимостта й по 

дадения спор.  
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 Независимост, неутралност и безпристрастност на медиатора 

Съгласно Закон за медиацията медиаторът е трето независимо и неутрално 

лице спрямо спорещите страни. Съгласно чл. 6 от закона медиаторът не проявява 

пристрастие и не налага решение по спора. 

Медиаторът е длъжен да създава благоприятна обстановка за свободно 

общуване на страните по спора с цел те да подобрят отношенията си и да постигнат 

споразумение (чл. 25 от Наредбата на министъра на правосъдието). Той осигурява 

условия споразумението между страните да се постигне по взаимно съгласие и с 

разбиране на договореностите в него (чл. 26 от Наредбата). 

Медиаторът е длъжен да се съобразява и да уважава мнението и исканията на 

всяка от страните по спора (чл. 10, ал. 2 от ЗМ и чл. 28 от Наредбата на министъра на 

правосъдието).  

По време на процедурата медиаторът трябва да направи всичко възможно 

страните да не се чувстват пренебрегнати при обсъждане на спорните въпроси. Той е 

длъжен да не оказва натиск върху тях, тъй като неговата роля не е да отсъжда, нито да 

арбитрира, а да създава благоприятна среда за свободното им общуване, основаващо 

се на взаимно зачитане на техните интереси. Той би могъл само да ги подпомага да 

уточнят взаимноприемливите варианти за разрешаване на спора си и сами да 

достигнат до споразумението, което ги удовлетворява. По същата причина той няма 

право да им дава правни съвети и да изразява становище по спора (чл. 10, ал. 1 и чл. 27 

от Наредбата на министъра на правосъдието).  

Медиаторът следва да се оттегли и да прекрати медиацията, ако собствената 

му преценка и етика го навеждат на мисълта, че процедурата не протича по един 

справедлив и равнопоставен начин и за двете спорещи страни (чл. 10, ал. 3 от ЗМ).  

Равнопоставеността на страните в процедура по медиация може да се осигури 

само ако тя се води от един безпристрастен медиатор. Това е съществено етично 

правило за поведение на всеки медиатор и той е длъжен да се оттегли от 

процедурата, ако прояви пристрастие (чл. 10, ал. 3 от ЗМ). Същото е в корелация и с 

Препоръка R (2001) 9 на СЕ, съгласно която е препоръчително медиаторът да не е във 



 
BG05SFOP001-3.003-0016-С01 

“Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол 
 и подпомагане реформата в съдебната система“ 

 

25 
ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
 

Водеща организация -  СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ 
Партньор - СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ“ 

временно или постоянно правоотношение с публичен орган, за да е гарантирана 

неговата безпристрастност.    

За да запази безпристрастност по време на процедурата медиаторът трябва да 

избягва поведение, което би дало повод на някоя от страните да почувства неговата 

симпатия или антипатия. Той трябва да се предпазва от и не следва да проявява 

предразсъдъци и пристрастия, основани на личните качества на страните като 

етническа или полова принадлежност, гражданство, образование, социален и 

материален статус, сексуална ориентация и други такива, тяхното минало или 

държането им по време на процедурата и други подобни обстоятелства (чл. 30, изр. ІІ 

от Наредбата на министъра на правосъдието).  

Видно от анализа на гл. ас. д-р Ивайло Стайков „Принципи на медиацията“, 

публикувана в списание „Правен преглед”, бр. 1, 2008, с. 91-100, медиаторът следва да 

е тази безпристрастна фигура, която с действията си да създаде обстановка и 

предразположи страните да стигнат по собствена воля, осъзнато до  едно 

взаимноизгодно решение. Той е фигурата, която следва да гарантира 

равнопоставеността на страните, независимо от техния статус, в това число и от 

тяхната йерархическа позиция. Поради това този принцип на медиацията е особено 

важен и актуален при провеждане на медиация по административен спор. 

Медиаторът, ако е достатъчно подготвен и компетентен, би могъл да бъде онази 

фигура, която да „изравни везните“ между административния орган и другата страна 

(или страни) в административния спор и да създаде конструктивна и 

предразполагаща обстановка, в която страните в дух на зачитане на правата другия, 

да постигната в рамките на закона взаимно приемливо решение на спора си. 

Несъмнено обаче, за да има медиаторът тази необходима му тежест в подобна 

процедура, решаващо е и еднозначното и непротиворечиво уреждане на института на 

медиацията по АС. 

 

 Поверителност (конфиденциалност) на процедурата 
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Съгласно чл. 7 от закона разискванията във връзка със спора са поверителни. 

Поверителността е характерен белег на процедурата по медиация видно и от чл. 2 от 

закона, където е дадено легалното определение на медиацията. Поверителността на 

медиацията й дава предимство като средство за разрешаване на спорове в сравнение 

със съдебната процедура. Съдебните заседания (освен изрично посочените в закон 

изключения) са публични, т.е. всеки може да присъства в съдебната зала при 

откритите съдебни заседания. Освен това за всяко СЗ се води протокол.  

Отделните срещи в процедурата по медиация се провеждат в присъствието на 

страните и медиатора а трети лица могат да присъстват по съгласие на страните. 

Проведените разисквания по спора са поверителни и страните и медиаторът нямат 

право да ги прави разгласяват пред трети лица.  

Със ЗИД на ЗМ (ДВ, бр. 27 от 2011 г.) беше гарантирана по категоричен начин 

поверителността на информацията станала известна на медиатора в процедурата по 

медиация. Съгласно новата разпоредба на ал.1 на чл. 7 „Медиаторът не може да бъде 

разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му доверени от участниците 

и имат значение за решаването на спора - предмет на медиацията, освен с 

изричното съгласие на участника, който му ги е доверила“ . Законът предвижда и 

няколко изчерпателно  изброени изключения от това правило в ал. 3 на чл.7 (3) 

Изключение от поверителния характер на медиацията се допуска в случаите, 

когато: 

1. това е необходимо по съображения за нуждите на наказателния процес или 

свързани със защитата на обществения ред; 

2. трябва да се осигури закрилата на интересите на деца или да се 

предотврати посегателство над физическата или психическата неприкосновеност 

на определено лице, или 

3. разкриването на съдържанието на споразумението, постигнато в 

резултат на медиация, е необходимо за прилагането и изпълнението на същото 

споразумение. 
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 Медиаторът е задължен също така да пази професионална тайна относно 

получената в хода на процедурата информация. Това задължение е уредено в чл. 32 

от Наредбата на министъра на правосъдието. То е записано и в чл. 4 от Европейския 

етичен кодекс за медиатори. Той е длъжен да пази в тайна всички обстоятелства, 

факти и документи, които са му били поверени или са му станали известни в 

процедурата по медиация, включително фактът, че медиацията ще се състои или че 

вече се е състояла.  

Както беше посочено  поверителността е важна част от медиационната 

процедура. Поради това изглежда, че самата природа на медиацията и едни от 

основните принципи в административното право и процес са в конфликт. 

Осигуряване на достъпът до информация за решенията и действията на 

администрацията е едно от основните й задължения, което е и нормативно закрепено 

в Закон за достъп до обществена информация. Съгласно закона, за АО съществува 

задължение да предоставя информация, по отношение на която едновременно са 

налице две предпоставки: да е в кръга на компетентността му и да е налична. Според 

ЗДОИ обществената информация, която посочените субекти предоставят е два вида – 

официална и служебна. Официалната информация се съдържа в техните правни 

актове - нормативни, общи, индивидуални. Принципът за достъп до нормативните 

актове на държавните органи е, че той се осигурява чрез обнародването им в 

Държавен вестник. Достъпът до другите юридически актове се осъществява по реда 

на ЗДОИ, освен ако в друг закон или в решение на органа, издал акта е предвидено 

той да се осигури чрез обнародване. Служебната информация има обслужващ 

характер по отношение издаването на актове и осъществяването на други дейности 

от органите и от техните администрации. Служебна информация например са 

мненията, препоръките, становищата, консултациите. Те могат да са изготвени от или 

за органа, и да са във връзка както с издаваните от него актове, така и по повод на 

друга негова, или на администрацията му дейност. 

Съгласно чл. 12 от  Административно процесуалния кодекс (АПК), който 

прокламира принципите на достъпност, публичност и прозрачност в 

административното производство  (1) Органите са длъжни да осигуряват 
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откритост, достоверност и пълнота на информацията в административното 

производство. 

(2) Страните осъществяват правото си на достъп до информацията в 

производството по реда на този кодекс, а останалите лица - по реда на Закона за 

достъп до обществена информация. 

Съгласно Чл. 13., който закрепя принципа на последователност и 

предвидимост в решенията на АО  „Административните органи своевременно 

огласяват публично критериите, вътрешните правила и установената практика 

при упражняване на своята оперативна самостоятелност по прилагане на закона и 

постигане на целите му.“ 

 Когато става дума за издаване на общ административен акт чл. 66 от АПК 

предвижда, че „Откриването на производството по издаване на общия 

административен акт се оповестява публично чрез средствата за масово 

осведомяване, чрез изпращането на проекта до организации на заинтересованите 

лица или по друг подходящ начин“. 

 

Имайки предвид казаното, считаме, че би било подходящо, принципа за 

поверителност в медиационните процедури да бъде прецизиран, когато се касае до 

административни спорове, за да не се ограничават правата на трети лица за достъп 

до информация, както и принципът на предвидимост и последователност в 

административния процес.  

 

 Принцип на информираното съгласие 

Съгласно чл. 13, ал. 1 от закона преди започването на същностната процедура, 

медиаторът информира страните за същността на медиацията, за основните правила 

и принципи, които следва да бъдат прилагани в процедурата и за нейните последици. 

Това задължение за информиране на страните медиаторът трябва да изпълни още в 

началото на първата среща между него и страните по спора. Медиаторът изисква от 

спорещите страни да изразят писменото или устно своето съгласие за участие в 

процедурата, след като се убеди че те са разбрали същността и последиците от 
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медиацията. Тези задължения на медиатора са регламентирани и в чл. 23 и чл. 24 от 

Наредбата на министъра на правосъдието. По този начин нормативната уредба 

гарантира правото на страните на информация за същността на медиацията и техните 

законни права, преди да се съгласят да участват в процедурата и впоследствие да се 

обвържат със споразумение, постигнато чрез медиация. Целта е страните да не бъдат 

в заблуждение относно процедурата по медиация като способ за разрешаване на 

техния спор, относно възможните изходи на тази процедура, правилата, които следва 

да спазват при провеждането й, да не бъдат излъгани в техните очаквания относно 

нейния край.  

За провеждане на този принцип при медиация по административни спорове, 

особено значение ще има квалификацията на медиатора и знанията му относно 

правото и обхвата, в който страните могат да договарят, относно спецификите на 

споразумението по АПК, както и начините за изпълнението му. Освен познания в 

областта на спецификите на административното правоотношение, на медиатори, 

които биха желали да се занимават с медиации по административни спорове, следва 

да се предложи специализирана подготовка относно психологическия подход към 

страните в административното правоотношения, които по силата на закона се 

намират в асиметрична, йерархическа зависимост- медиаторите следва да усвоят 

специфичен подход към АО като носители на държавната функция, а от там и 

държавната власт, които в една медиационна процедура следва да бъдат мотивирани 

да заемат не само равностойна позиция с другата страна в спора, но и да имат воля и 

желание да подходят добросъвестно и открито, с желание да се достигне до 

решаване на спора с взаимноизгодно споразумение. 

 

 Неформалност на процедурата 

Това е един от основните принципи на медиационната процедура и едно от 

основните й предимства пред тежкия и формален съдебен процес.  

При медиацията спорещите страни не са обвързани от сложните и 

императивни правила на съдебното исково производство, от процесуалните срокове 
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за предприемане на отделните процесуални действия, чието пропускане в повечето 

случаи е фатално, от задължителността на указанията на съда. При медиацията 

страните сами определят срока за извършване на някое действие (ако такъв изобщо е 

необходим), броя и продължителността на отделните сесии, мястото на тяхното 

провеждане и изобщо всички детайли по самата процедура. Сложността на съдебното 

производство в значителна степен в сравнение с медиацията предпоставя пропуски 

или грешки поради незнание или невнимание, а оттам и риск от загубване на 

съдебното дело. Тези рискове ги няма при медиацията, защото страните сами 

определят правилата на процедурата и пътищата за постигане на споразумение са 

отворени във всеки неин етап. Дори и да са пропуснали нещо в процедурата, дори и 

да има някакви грешки, страните винаги могат да се споразумеят да повторят някое 

процедурно действие или дори на практика да се върнат в самото начало на 

процедурата. 

 Закон за медиацията няма  специфични изисквания за формата на водените 

между страните преговори и дискусии, нито за форма на постигнатото споразумение. 

Поради това няма пречка те да бъдат дори в устна форма. За разлика от тази 

неформалност на медиационната процедура, която може да бъде приложена при  

медиация по граждански и търговски спорове, при административното  производство 

актовете на администрацията са формални, обикновено писмени със законово 

определен набор от задължителни реквизити. Видно от АПК и предвидената в чл. 20 

от кодекса процедура за сключване на споразумение между АО и страните по спора- 

(5) Споразумението се сключва в писмена форма и съдържа: обозначаване на органа, 

пред който е сключено, дата на сключване, страни, предмет и съдържание на 

споразумението, бележка за изчитането и приемането му и подписи на страните, 

както и име и подпис на длъжностното лице…  (8) Споразумението замества 

административния акт. 

С оглед на това и този класически принцип на медиацията следва да бъде 

съобразен със спецификите на административното производство. 
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Въпреки формалността на административния процес, според нас няма пречка 

да се проведе и неформална медиационна процедура, такава, каквато е заложена в 

Закон за медиацията. Тя може да има за цел да сближи позициите на АО и страните по 

спорното административно правоотношение, да им даде възможност да изложат 

своите аргументи и доводи и вследствие на която АО, ако бъде убеден в правотата на 

спорещата страна, да реализира своето право по чл. 91. (1) от АПК („право на отзив“), а 

именно В 7-дневен срок, а когато органът е колективен - в 14-дневен срок, от 

получаване на жалбата или протеста административният орган може да 

преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени, или 

да издаде съответния акт, ако е отказал издаването му, като уведоми за това 

заинтересованите страни.  

2.4.2. Приложно поле на медиацията по административни спорове в 

България 

Под влиянието на актовете на Съвета на Европа и за разлика от повечето 

европейски държави, в които законодателно е уредена само медиацията по 

граждански и търговски спорове, българският закон за медиацията не се ограничава 

само до тези спорове, а обхваща и всякакви, включително административни спорове. 

Уредбата на процедурата по медиация е лаконична, наложена е лекота и 

неформалност, вероятно, за да стимулира страните да я използват и сами да изберат 

механизмите за прилагането й по конкретен спор. За жалост тази лаконичност води до 

редица неясноти при прилагането й, които представляват затруднение за 

непротиворечивото й прилагането по административни спорове. 

Българският закон за медиацията разграничава два вида медиация- 

класическа и съдебно- свързана. При прилагане на съдебно свързаната медиация 

следва да се има предвид ограничението на чл. 4 от закона, съгласно което лица, 

осъществяващи функции по правораздаване в системата на съдебната власт, не 

могат да извършват дейност по медиация. Съдия няма право да бъде и медиатор (в 

някои европейски страни съдиите имат това право). Поради това съдията по време на 

висящо административно дело може само да напъти страните да прибегнат към 
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процедура по медиация. Страните следва да изберат квалифициран медиатор от 

единния списък към Министерство на правосъдието по чл. 8а от ЗМ. Делото следва да 

бъде спряно до приключване на процедурата по медиация (на основание чл. 54 ал.1, 

т.6 от АПК). 

Доколкото медиацията е алтернативен на съдебния способ за разрешаване на 

спорове, тя не следва да е приложима в случаите, при които не се допуска и съдебно 

обжалване на издадения АА. Тези случаи са уредени в чл. 128, ал.3от АПК 3) Не 

подлежат на съдебно обжалване административните актове, с които 

непосредствено се осъществяват външната политика, отбраната и сигурността на 

страната, освен ако в закон е предвидено друго. 

 

2.4.3. Административният спор като предмет на медиацията 

Съгласно чл. 3, ал.1 от ЗМ  предмет на медиация могат да бъдат граждански, 

търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на 

потребители, и други спорове между физически и/или юридически лица, включително 

и когато са презгранични. 

Лаконичността на уредбата за жалост не е отстранена със специални норми в 

по- късно приетия АПК. Не са предвидени правила за провеждане на медиация по 

административни и в частност екологични спорове и в други специални закони. 

Формулировката на приложимостта на медиацията по административни 

спорове в ЗМ е не само непълна, но и непрецизна. Зачетена буквално, тя касае 

„административни спорове, свързани с потребители“ и така приложена не само ще 

ограничи, но изцяло би изключило административните спорове от обхвата на ЗМ.  

Приложимостта на медиацията по АС може да бъде мотивирана с няколко 

довода: 

o Тълкуването в полза на всички правни спорове се налага от израза „и други 

спорове“, така закона включва в приложното си поле спорове от всякакви правни 

отрасли следователно включвайки и административните спорове; 
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o България като страна подписала Препоръка R(2001) 9 на СЕ следва да я 

прилага и спазва (на основание чл. 5, ал. 4 от Конституцията на страната 

международният акт има приоритет над българското законодателство). Препоръката 

указва на страните по нея да създадат уредба на медиацията по отношение на всички 

административни спорове, а не само част от тях.8 

За да бъдат избегнати противоречия обаче е препоръчително законовата 

уредба да претърпи корекции, които ясно да указват приложимост на медиацията по 

всички административни спорове или ако има ограничения, те да бъдат конкретно 

посочени след детайлно изследване на различните видове административни 

правоотношения. 

 

В своята ал. 3 чл. 3 от ЗМ въвежда още едно препятствие пред прилагане на 

медиацията по административни спорове, като отново това ограничение се дължи на 

непрецизност на уредбата.  Съгласно тази разпоредба „Медиация не се провежда, ако 

закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение“. 

АПК урежда ред за сключване на споразумение- както извънсъдебно, преди да 

е образувано административно дело (чл. 20 от АПК), така и при вече образувано 

съдебно производство (чл. 178 от АПК). Буквалното тълкуване на тази разпоредба 

отново би възпрепятствало приложението на медиацията по административни 

спорове, но няма да се отчете нито целта, нито смисъла на закона- да се разпростре 

медиацията при възможно най-широк кръг от спорове, в това число и 

административни. Нещо повече АПК урежда института на споразумението, но не и 

процедура, по която то да бъде постигнато. Не следва да се ограничава възможността 

страните да бъдат подпомогнати от медиатор, за да стигнат до такова споразумение, 

още повече след като самият ЗМ предвижда административните спорове като такива, 

които могат да бъдат предмет на медиация. 

                                                                    
8
 Още доводи в подкрепа на приложимостта на ЗМ към всички администартивни спорове могат да 

бъдат открито в книгата на Матей Марев „Извънсъдебни способи за решаване на административни 
спорове“, изд. 2016 г. от Сиела Норма АД, стр.146-147 
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Буквалното тълкуване би ограничило дори и прилагане на съдебно- свързана 

медиация по граждански и търговски спорове, доколкото ГПК също урежда института 

на спогодба, която е също споразумение, постигнато между страните пред съда при 

висящо производство. Очевидно е, че не това е смисълът на закона, нито волята на 

законодателя. Но отново, за да се избегне нуждата от корективно тълкуване, следва 

да се прецизира и тази разпоредба на ЗМ.  

За да бъде насърчена и съдебно свързаната медиация следва да се 

предприемат и действия по приемане на аналогична разпоредба в АПК на тази на чл. 

140 ал.3 от ГПК, съгласно която „(3) … Съдът може да съобщи на страните и проекта 

си за доклад по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за 

доброволно уреждане на спора“. Тъй като в АПК няма подобна разпоредба и до 

момента на адаптиране на действащата уредба са възможни два подхода, на базата 

на която административни съдии, които имат желание и убеденост че даден спор е 

подходящ за решаване с чрез медиация да напътят страните към такава: 

o По силата на генералното препращане на чл. 144 от АПК към ГПК за 

неуредени случаи в производството пред съд; 

o Да се позове на общата разпоредба на чл. 9, ал. 4 от АПК, която като 

прокламира служебното начало разпорежда, че „(4) Административният орган и 

съдът осъществяват процесуално съдействие на страните за законосъобразно и 

справедливо решаване на въпроса - предмет на производството, включително със 

споразумение.“ 

Въпреки това, за да бъде адекватна нормативната уредба и да се позволи 

свободно и непротиворечиво използването на медиацията по административни 

спорове, следва тя да намери своето място и изрична регламентация в ЗМ, както и в 

АПК. Същото ще бъде и в съзвучие с Препоръка R(2001) 9 на СЕ, която разглежда 

съдебно- свързаната медиация и съгласно която на съдиите по административни дела 

следва да се даде право да напътят страните към медиация.  

 За един кратък, преходен период, до адаптиране на нормативната уредба е 

възможно на база споменатата препращаща норма на чл. 144 АПК, съдиите да 
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напътват страните към медиация. Неудобство е, че в АПК институтът на медиацията 

не само не е уреден изрично, но дори не е споменат като процесуална възможност за 

разрешаване на спора. Тази празнота е добре да бъде преодоляна със законодателна 

промяна, която да подпомогне прилагане на медиацията по административни 

спорове, а в частности на такива  с екологична насоченост. 

 

 

 

2.4.4. Страни в процедурата по медиация по административни спорове 

Участници в процедурата по медиация по административен спор следва да 

бъдат страните по спорното правоотношение и медиаторът. Специфичното за 

административният спор е, че в по- голяма част от възникващите спорове, страна в 

медиационната процедура ще бъде административен орган. Що се отнася до другите 

заинтересовани лица в производството, то обикновено те са адресатите на акта, но не 

винаги с тях се изчерпват заинтересованите лица в административния спор. 

Определянето на тези лица е от изключителна важност при предприемане на 

процедура по медиация, както и при всяка друга инициатива, целяща приключване на 

спора със споразумение, по доброволен начин. Това е така, тъй като съгласно чл. 17 от 

ЗМ споразумението, постигнато в процедура по медиация, обвързва само страните по 

него“. Нещо повече, съгласно разпоредбата на чл. 20, ал.7 от АПК, която урежда 

института на споразумението (извънсъдебното споразумение) (7) Ако със 

споразумението се засягат права или законни интереси на лице, което не е 

участвало в сключването му, споразумението не произвежда действие, докато не 

бъде одобрено от него писмено. Писменото одобрение става неразделна част от 

споразумението.  

От така уредените последици на невключването на всички заинтересовани 

страни е видно, че законодателят е уредил този случай като незавършен фактически 

състав. Тук имаме следователно несъществуващ акт – не се касае за 
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непротивопоставимост на споразумението спрямо третото неучастващо в него лице, а 

за липса на споразумение и по отношение на страните по сключеното съглашение. 

 

2.4.5. Провеждане на медиационна процедура по административни спорове 

Интерес от теоретична, но и от практическа гледна точка представлява 

начинът на провеждане на медиационна процедура по административни и в частност 

екологични спорове. 

 

 Възникнал спор9 

На първо място ако говорим за класически случай на медиация, следва да има 

възникнал спор, в конкретния случай административен спор, т.е. спор по 

възникването, прилагането, изменението или прекратяването на дадено 

административно правоотношение.   

 

 Страни по спора 

Страни по спора ще бъдат обичайно или от една страна административният 

орган, отговорен за издаване на спорния акт и адресата на акта или страните по 

административното производство. Във всеки случай участник в спора ще е 

административният орган, доколкото оспорен ще бъде актът, който той е издал, 

независимо, че спорът може да е между участващите частноправни страни в 

производството, за да е административен спорът следва да е по повод на даден 

административен акт, издаден т АО. 

 

 Съгласие за провеждане на медиационна процедура 

Когато говорим за провеждане на медиация, независимо в кой правен отрасъл 

ще бъде приложена тя, следва да се ръководим от основните принципи и процедури, 

                                                                    
9
 Идеалният вариант би бил да се проведе медиационна процедура преди да е възникнал спор, т.нар. 

превантивна медиация, преди да е издаден административният акт, този случай ще бъде разгледан в 
съответния анализ, посветен на превантивната медиация и доколкото тя не е законодателно уредена в 
България, не е предмет на настоящия анализ. 
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предвидени в специалния закон, който я урежда, а именно Закон за медиацията. На 

базата на предвиденото в закона и имайки предвид, че същият е базиран и на актове 

на ЕС и Съвет на Европа, регулиращи медиацията, следва да приемем, че медиацията 

по АС също следва да  е „доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно 

разрешаване на спорове, при която трето лице - медиатор, подпомага спорещите 

страни да постигнат споразумение“. 

На базата на посоченото следва да приемем, че за да започне медиационна 

процедура страните следва доброволно да подходят към такава процедура за 

уреждане на спора си. Прилагането на принципа на доброволност обаче следва да 

отчете някои особености на административното правоотношение. 

От една страна, в много актове на европейските институции (н.е. Доклад на 

Европейския парламент за „Рестартиране на Директивата за медиация“ от 2014 г. 10) 

се приема, че подходяща мярка за популяризиране на медиацията е тя да се направи 

задължителна за "по-силната" страна- в конкретния случай административният орган, 

който е носител на властнически правомощия.  

От друга страна, следва да се има предвид принципът на служебното начало, 

закрепен в АПК, съгласно който „Административният орган и съдът осъществяват 

процесуално съдействие на страните за законосъобразно и справедливо решаване на 

въпроса - предмет на производството, включително със споразумение“. В 

множество теоретични трудове е възприето, че този принцип съставлява задължение 

за  двете институции като част от служебното начало е да съдействат на страните, 

като един от възможните начини за това е да се търси възможност за споразумение. 

Застъпва се и тезата, че следва на административният орган да се вмени задължение 

да предлага сключване на споразумение на страните в производството. 11 

Не следва да се подценява и психологическият аспект на взимане на решение в 

администрацията, мотивацията й да пристъпи към подобно съглашение, интереса, 

                                                                    
10

 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/493042/IPO 
L-JURI_ET%282014%29493042_EN.pdf  
 
11

 Така Цветан Сивиков „Споразумението по административно- процесуалния кодекс“, издание „Сиела“ 
2012 г., стр. 47-48 
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който тя следва да защити. Следва да се отчете липсата до момента на масовост на 

използване на този правен институт и множеството неясноти, които съществуват за 

администрацията за начина на прилагането му.  Съчетавайки тез и особености с 

възприетата от ЗМ доброволност на процедурата по медиация не би насърчила 

нейното масово използване. Следва да се отчете, че в случай, че законодателят реши 

да прибегне до промени в АПК, които да  закрепят задължение за АО да предложи, 

когато това е възможно споразумение на страните по административния спор, то 

изборът на процедура за постигането му, в това число и медиация, може да бъде 

доброволен избор на страните. Отново тук остава отворен въпроса, ако медиацията 

не е предвидена като процесуална възможност по АПК и съответният АО няма 

предвидено перо в бюджета си за провеждане на такава процедура, кой би поел 

разходите по евентуална медиация. Не може да се счете, че страните в процедурата 

ще са равнопоставени, ако само  върху страните различи от АО легне бремето на 

разноските по медиация. Това само и още едно основание медиацията да бъде 

уредена като процесуална възможност в АПК, а в специалните закони, касаещи 

екологията и опазване на околната среда. 

 Провеждане на медиацията 

Що се отнася до провеждане на самата медиационна процедура, следва да се 

приеме, че тя ще следва регулацията на ЗМ (чл. 11 – до чл.15 вкл. от ЗМ) , като се взема 

предвид посочените по- горе специфики при прилагане на принципите на медиацията 

в административния процес. За да се отчетат тези специфики обаче, отново са 

необходими законодателни промени както в АПК, така и ЗМ, за да не се налага 

тълкуване на нормите в светлината на административното правоотношение и 

прилагане по аналогия на други нормативни актове.  

Считаме, че при адаптиране на приложимото законодателство за провеждане 

на медиация по административни спорове следва да се вземе предвид и следното: 

- Безспорно можем да приемем, че свободно при медиации по АС могат да 

бъдат приложени всички норми, регулиращи участието на медиатор, неговия статут, 

права и задължения, съгласно ЗМ и приложимите към него актове. 
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- Чл. 11 а от ЗМ предвижда, че по време на медиацията не текат давностни 

срокове. Считаме за удачно да бъде допълнен текста, като се предвиди и спиране на 

преклузивните срокове. 

- Съгласно чл. 12, ал.2 „Страните по спора участват в процедурата лично 

или чрез представител. Упълномощаването се извършва в писмена форма.“. Следва 

да се вземе предвид, че конкретният служител от АО не може да делегира своите 

правомощия чрез упълномощаване и следва да се следи от медиатора в 

медиационната процедура дали страните разполагат с правомощия, както и с 

компетентност да присъстват в медиационната процедура. В противен случай самата 

процедура би се обезсмислила. Добре е да се помисли и за законодателни промени, 

които да отчитат необходимостта от лично участие на едни същи лица в процедурата. 

В противен случа, ако една медиационна процедура протича в повече от една срещи и 

ако всеки път присъства различен представител на АО, би било изключително 

затруднено постигане на съгласие между страните. Следва да се има предвид, че 

когато АО действа в условията на оперативна самостоятелност, всяко лице до 

известна степен може субективно да подходи и да счита за целесъобразни различни 

подходи за постигане на даден целен резултат. С оглед н това, считаме за удачно да 

бъде нормативно уредено задължение лице, представител на АО, участващ в 

процедура по медиация, да участва в отделните срещи и при постигане на съгласие 

да подпише споразумение, като само изрично изброени уважителни причини да го 

освобождават от това задължение. Също би било удачно подобни уважителни 

причини, освен ако не се отнася за такива, които за постоянно или за дълъг срок 

възпрепятстват служителя да участва в медиацията, да са основание за насрочване на 

нова дата за медиационна среща. 

-  Да бъде ясно дефинирано в ЗМ, че медиационно споразумение не се 

сключва, ако закон или друг нормативен акт предвижда сключване на друг вид 

споразумение, а не както в момента е дефиниран чл. 3, ал. 3 от ЗМ „Медиация не се 

провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на 

споразумение“. Същото считаме, че максимално отговаря на смисъла на закона, а и по 
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отношение на АС ще даде възможност да бъдат използвани вече уредените институти 

на споразумение по АПК (извънсъдебно по чл. 20 от АПК и съдебно- по чл. 178 от АПК). 

Това би изключило сключването на медиационно споразумение по смисъла на ЗМ при 

АС, което ще разреши въпросите за неговата форма- съгласно АПК- писмена, а 

съгласно ЗМ- няма изискване за форма, както и относно неговата изпълняемост ; 

-  Съгласно чл. 18 от ЗМ „Споразумение по правен спор по смисъла на чл. 1 от 

закона, постигнато в процедура по медиация, има силата на съдебна спогодба и 

подлежи на одобрение от районните съдилища в страната. 

- (2) Съдът одобрява споразумението след потвърждаването му от 

страните, ако не противоречи на закона и добрите нрави. Съдът изслушва мнението 

на прокурора, ако той участва като страна по делото.“ 

Считаме тази разпоредба за неприложима за споразумения, постигнати по 

административни спорове, доколкото те ще регулират административни 

правоотношения, като административните спорове не са подведомствени на 

гражданските съдилища (каквито са районните съдилища). Не би следвало съдия от 

граждански съд да прави проверка за законосъобразност на споразумение по 

административен спор и да му придава изпълнителна сила. Това противоречие може 

да бъде преодоляно при използване на предвидените в АПК институти на 

споразумения, които представляват съгласно чл. 268 от АПК изпълнителни основания 

и следва да бъдат изпълнявани принудително при нужда по реда на АПК. 

 

 Медиационно споразумение, споразумение в административното 

производство и споразумение пред административен съд. Изпълняемост на 

постигнатото споразумение 

 

o Медиационно споразумение 

Целта на всяка процедура за доброволно разрешаване на възникнал спор е 

постигане на взаимноизгодно споразумение, с което страните да разрешат спора си. 

Същото се отнася и за целта на всяка една медиационна процедура.  
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На медиационното споразумение Закон за медиацията отделя Глава пета 

„Споразумение“. Съгласно закона страните сами определят съдържанието и формата 

на споразумението- същата може да бъде устна, писмена или писмена с нотариална 

заверка на подписите. Отново е даден превес на свободата в избора как страните да 

уредят отношенията си по- възможно най- удобен и неформален начин. 

Чл. 17 определя субективните предели на медиацинното споразумение, като 

съгласно него то обвързва само участвалите в процедурата лица. Така са защитени  

интересите на трети лица, които може да са заинтересовани от постигнатите 

договорености, но поради неучастие в преговорите, интересите им не са били 

защитени. 

На общо основание, ограничение в свободата на договаряне между страните е 

единствено, постигнатите договорености да не противоречат на закона и да не го 

заобикалят и да не накърняват добрите нрави. Извън тази обща правна забрана 

страните са свободни да договорят споразумение във форма и съдържание, които 

максимално ще удовлетворят интереса им. 

Дали тази свобода на договаряне и оформяне на споразумението е приложима 

по административни и в частност екологични спорове? Както беше споменато по- горе 

се налага корективно тълкуване на чл. 3, ал. 3 от ЗМ, съгласно който „медиация не се 

провежда, ако закон или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на 

споразумение“. Както беше споменато в анализа по- горе, считаме, че конкретната 

законодателят е имал предвид не да изключи от приложното поле на медиацията 

някои спорове. АПК предвижда в своя чл. 20 и чл. 178 възможност за сключване на 

споразумение пред административния орган и съответно в съдебната фаза на спора. 

Доколкото обаче АК не предвижда изричен ред , по който страните императивно 

следва да постигнат това споразумение, считаме, че удачено, а и законосъобразно би 

било те да могат да потърсят медиатор и в медиационна процедура да достигнат до 

решаване на спора си. 
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Що се отнася до самото споразумение, считаме, че докато АПК не предвиди 

института на медиация като легална възможност за решаване на възникнали спорове, 

следва да бъде сключвано споразумение по чл. 20 или чл. 178 между страните.12 

- Не следва да има съмнение, че споразуменията по АПК и споразумението 

по ЗМ са различни видове споразумения- едните се прилагат само по 

административни спорове, а това по ЗМ- за всякакъв вид спорове, които ЗМ допуска 

да бъдат разглеждани в медиационна процедура; 

- Споразумението по чл. 20 и чл. 178 от АПК заместват и имат сила съответно 

на административен акт или на съдебно решение, споразумението по ЗМ няма този 

статут. 

- Предвиденото по ЗМ одобрение на постигнатото споразумение от районен 

съд, за да придобие то изпълнителна сила е приложимо при споразумения по 

граждански спорове. Не са еднозначни становищата в юридическата теория доколко 

граждански съд може да одобри постигнато споразумение по административен спор. 

Според настоящият анализ, доколкото административните спорове не са 

подведомствени на районните (гражданските) съдилища, не би следвало 

предвидената по чл. 18, ал. 2 от ЗМ процедура да се прилага за тези спорове. Считаме 

за подходящо ЗМ да бъде презцизиран като държи сметка за различните хипотези за 

постигнати споразумения според характера на спора, както и в АПК да бъде 

предвиден изрично ред за одобрение на медиационни споразумения от 

административния съд. 

- Споразумението по ЗМ не може да предизвика пряка правна промяна в 

административното правоотношение. Ако АО откаже да изпълни доброволно, 

например да издаде или измени АА с определено съдържание, за което се е 

договорил, поетото от него задължение не може да принудително изпълнено по реда 

на АПК. 

                                                                    
12

 В книгата си Матей Марев „Извънсъдебни способи за решаване на административни спорове“, изд. 
2016 г. от Сиела Норма АД, прави анализ на разликите между тези различни правни институти стр. 158- 
163 вкл. 
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o Споразумение в административното производство 

С оглед разгледаните празноти в законовата уредба, касаещи сключване на 

споразумение след проведена медиационна процедура, както и неговото 

принудително изпълнение  ако същото не бъде доброволно изпълнено, следва да се 

направят редица законодателни промени, които да адаптират уредбата към 

спецификите на административните спорове. Докато това бъде реализирано, би било 

подходящо да се потърси механизъм, който да позволява на база действащата 

нормативна уредба да може да се проведе валидно медиационна процедура, както и 

да се сключи споразумение, което да е законово регламентирано, както и 

принудително изпълняемо, в случай че някоя от страните по него откаже да го 

изпълни доброволно. 

АПК позволява на страните в административното производство да постигнат 

споразумение при спор в различните фази на оспорване на АА: 

- Споразумение, регламентирано в чл. 20 от АПК- до влизане в сила на 

оспорвания АА или до обжалването му по съдебен ред и 

- Споразумение по ч. 178 от АПК- което страните могат да сключват пред съд 

след обжалване на АА по съдебен ред. 

Създадената възможност да бъде постигнато и сключено споразумение между 

АО и адресатите на АА, което да замести административният акт или съдебното 

решение на АС, постига „намаляване на интензитета на властническото въздействие в 

сферата на държавното управление. Така властническият характер на 

волеизявлението на администрацията е смекчено поради необходимостта от 

съгласуване на воли“, за постигане на споразумение. 13 

 

Основни характеристики на споразумението по чл. 20 от АПК 

- Първото и основно ограничение пред правото на страните да сключат 

споразумение по АПК е то да не противоречи на закона. Това означава, че 

                                                                    
13

 Така Цветан Сивков в своята книга  „Споразумението по Административно -процесуалния кодекс“, 
издание „Сиела“ 2012 г., стр.21 
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споразумението следва да е сключено от надлежни страни, които разполагат с 

необходимата компетентност за сключването му и следва да не нарушава 

материалните и процесуалните норми, приложими за спорния предмет и да 

съответства на целите на закона.  

- чл. 20 от  АПК предвижда два основни вида споразумения – между АО и 

страна или между страните по АО, в последния случай административният орган 

одобрява писмено споразумението. 

- АПК не регламентира началния момент за сключване на споразумение по чл. 

20, но е логично, за да е наложително сключването на такова да е възникнал спор, а за 

да има такъв АО следва по някакъв начин да е обективирал намерението да си издаде 

или да не издаде искания АО с определено съдържание, с което страните да не са 

съгласни. Поради това считаме, че е удачно АО поне да е подготвил проект на АА или 

да е отказал издаване на такъв, и да има знание на страните за това. Крайният 

момент, до който може да бъде сключено споразумението по чл. 20 от АПК е уреден 

законодателно- до влизането в сила или до оспорването на административния акт 

пред съд. 

- Важна характеристика на Споразумението по чл. 20 от АПК, което го отличава 

по ефикасност и приложимост от медиационното споразумение е, че със сключването, 

съответно с одобряването му административният акт се обезсилва, т.е. 

споразумението замества самия АА- това не може да бъде постигнато, доколкото не е 

уредено от закона, със сключване на медиационно споразумение по административен 

спор. 

- АПК предвижда задължителна форма на споразумението, което отново го 

отличава от това по ЗМ. Формата за действителност е писмена, като споразумението 

следва да съдържа задължителни реквизити- обозначаване на органа, пред който е 

сключено, дата на сключване, страни, предмет и съдържание на споразумението, 

бележка за изчитането и приемането му и подписи на страните, както и име и подпис 

на длъжностното лице. 
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-  Положително е възприемането от АПК на хипотезата, при която е 

необходимо  мнението или съгласието на друг орган- споразумението ще се сключи 

след като това мнение или   споразумение. Тук интерес представлява въпросът за 

сроковете, в които това становище следва да бъде дадено. Според нас, където е 

необходимо, следва те да бъдат нормативно регулирани, за да не загуби медиацията 

си една от основните си положителни характеристики- бързината на разрешаване на 

спора. 

- не на последно място , регламентацията на споразумението по АПК сключено 

валидно споразумението в процедурата по сключването  му следва да вземат участие 

всички заинтересовани лица, чиито права и законни интереси то засяга. Тяхното 

одобрение на споразумението става неразделна част от него и същото не произвежда 

действието си до това одобрение. Това от друга страна създава известна трудност и 

неяснота относно това кога споразумението ще добие стабилитет- до кой момент 

трето лице може да се противопостави или да заяви, че интересът му е засегнат от 

споразумението, в което не е взело участие. Положителен подход би бил във 

специалните закони, които уреждат различните видове отношения по екология и 

опазване на околната среда да бъде изрично предвидена процедура за сключване на 

споразумение, както и кръга от засегнати лица, които имат право да и следва да бъдат 

уведомени за сключване на споразумение. Така може да бъде предвидено 

споразумение по възникнали спорове при наложени наказателни постановления.14 

- Споразумението е разгледано в чл. 9 от АПК като част от принципа на 

служебното начало. Съдът и АО следва да осъществяват процесуално съдействие на 

страните за законосъобразно и справедливо решаване на въпроса, включително със 

споразумение. Може да се изведе извод, че част от служебните задължения на тези 

институции е, когато е приложимо и законосъобразно да търсят варианти за 

сключване на споразумение при възникнал АС. Следва да се имат предвид 

тенденциите в докладите на ЕК и Европейския парламент държавите членки да 

                                                                    
14

Така Цветан Сивков в своята книга  „Споразумението по Административно -процесуалния кодекс“, 
издание „Сиела“ 2012 г., стр.94 
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насърчават въвеждане на задължителна медиация за по- силната страна в спора. 

Несъмнено такава при АС е АО като носител на държавната власт. В тази връзка е 

възможно да се мисли за предложение за законодателна промяна, която да 

предвижда задължение на административния орган при наличие на предпоставките 

за това да предлага на страните сключване на споразумение. 

- По- горе беше обяснено, но тук следва да бъде споменато, че за да спрат да 

текат сроковете в административното производство ( повечето от които са т.нар.  

преклузивни или фатални срокове, изпускането на които погасява правото на 

страната да иска определеното от срока действие), следва да се внесе от страните 

заявление за сключване на споразумение по чл. 54, ал.1, т.6 от АПК. На базата на това 

споразумение АО спира производството и сроковете не текат.  

- Не на последно място, АО (в това число и медиаторът с необходимата 

квалификация) следва да съобрази дали по даден казус има право да договаря 

условия по споразумение. Често АО ще действа в условията на обвързана 

компетентност (т.е. следва да приложи императивно изискване на закона и няма 

възможност за избор между две или повече правни възможности). Следва всеки 

отделен казус да бъде самостоятелно преценяван, а при необходимост да бъде 

търсено становище и съдействие от друг орган- например юрисконсулт към АО или 

трето лице- дали АО действа при оперативна самостоятелност ли обвързана 

компетентност и може ли и в какви граници може валидно да договаря условия по 

споразумението. В случай, че не съобрази това и излезе извън пределите на своята 

компетентност, АО ще подпише незаконосъобразно споразумение, което ще бъде 

недействително. 

- Интерес представляват и случаите, когато АО е колегиален. Тогава, за да 

бъде ангажирана валидно волята на този орган, следва да се проведе процедурата, 

както законът или вътрешните актове на съответния АО изисква- да се спазят 

изискванията за кворум, мнозинство, обсъждания, решения и др. 

 

o Споразумение, пред съд по чл. 178 от АПК 
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 Следващият вид споразумение, което сраните по даден административен 

спор имат възможност да сключат е предвиденото в чл. 178 от АПК. Основните 

характеристики на това споразумение са следните: 

- За да е налице право на страните да сключат споразумение по чл. 178 

следва АА да е вече обжалван пред компетентния административен съд,  

- Според закона споразумението може да се сключи при всяко положение на 

делото. Това означава, че до постановяване на решение, което е влязло в 

сила споразумение може да бъде сключвано. Същото се потвърждава от 

разпоредбата на чл. 221, ал.6 от АПК, която позволява да се сключи 

споразумение пред ВАС, т.е. пред касационна инстанция. 

- Съгласно АПК споразумението по чл. 178 се сключва при условията, при които 

може да бъде сключено в производството пред административния орган, дори и 

ако последният е отказал потвърждаването му. Тоест казаното по- горе за 

сключване на споразумение пред АО по чл. 20 от АПК важи и тук (относно 

страните, спиране на сроковете, форма и съдържание, становище от трети лица и 

др.) 

- Докато на етапа на развитие на административното правоотношение 

страните не са напълно равнопоставени- адресатите на акта следва да 

разчитат на преценката и волята на решаващия административен  или 

горестоящ АО, то в съдебната фаза на спора страните са напълно 

равнопоставени. 

- Важно е, че във връзка с общата клауза на чл. 16 от АПК е възможно за по 

някои АС като страна да участва прокурора, който има право да упражнява 

общ надзор за законност, за да съблюдава обществения и държавен 

интерес.  

- Отново изискване за валидност на споразумението е участието на всички 

страни по спорното правоотношение. В конкретния случай, страните ще 

получат още по- висока гаранция за защита на интереса си, доколкото 

съдът, за да даде ход на делото следва да се е убедил , че са уведомени за 
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всички засегнати страни по спора. Дори да има заинтересована страна, 

която не е участвала в производството, съгласно закона определението, с 

което съда одобрява постигнатото споразумение може да бъде обжалвано 

от тази страна. 

-  Отказът на съда да потвърди споразумението може да се обжалва с частна 

жалба, подадена съвместно от страните по него. 

- С определението, с което потвърждава споразумението, съдът обезсилва 

административния акт и прекратява делото. Това означава, че 

потвърденото споразумение замества съдебното решение. Нещо повече- то 

има силата на влязло в сила съдебно решение. Това е от голяма важност, 

доколкото ще даде възможност, ако не бъде доброволно изпълнено от 

страните да бъде принудително изпълнено по реда на АПК. 

- Законът изрично предвижда, че споразумението по чл. 178 не е приложимо 

в процедура по оспорване на подзаконови нормативни актове (Чл. 196 от 

АПК), с което само се затвърждава убедеността на изготвящите настоящия 

анализ, че института на споразумението, а от там и медиацията са 

неприложими при оспорване на нормативни актове. 

o Принудително изпълнение на споразумения по чл. 20 и чл. 178 от АПК 

 Основната цел на сключващите споразумението следва да бъде да уредят 

възникналия помежду им спор, като уредят своите права и задължения на основата на 

взаимни отстъпки. Така постигнатото споразумение, коет0 се предполага, че ще 

удовлетворява страните повече от колкото съдебното решение или постановен АА от 

АО без зачитане волята и мнението на адресатите му, следва да се изпълнява, така 

както е договорено, както от АО, така и от другите страни по него.  

 При липсата на доброволно изпълнение АПК предвижда средства за 

принудителното осъществяване на договорените права. Чл. 268, т. 3 АПК включва 

споразуменията, сключени пред административните органи или пред съда (по чл.20 и 

чл. 178 АПК) , сред изпълнителните основания за принудително изпълнение по дял 

пети от АПК.  
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 Тази законова възможност е изключително важна за страните, които 

подхождат към доброволната алтернатива за  решаване на административния спор. 

Така е имат законова гаранция, че правата им, в случай, че не могат да бъдат 

упражнени доброволно са скрепени със силата на държавната принуда.  

 Тази законова възможност е и още едно основание да се приеме, че 

ефикасният и възможен подход при медиации по административни спорове е същите 

да завършват със споразумения по  чл. 20 или 178 от АПК, а не с медиационно 

споразумение по ЗМ. Няма законов механизъм споразумението по ЗМ да бъде 

принудително изпълнено по реда на АПК. То подлежи на одобрение от районните 

съдилища, което както беше споменато по- горе, считаме за неприложимо по 

административни спорове поради подведомствеността им пред административните 

съдилища в страната.   

 

С оглед казаното и за да се онагледи как на практика би могла да протече една 

медиационна процедура в досъдебната фаза (до влизане в сила или обжалване по 

съдебен ред  на АА), както и след завеждане на дело за обжалване на даден АА, 

предлагаме примерни две процедури. Същите са базирани и отразяват приложимите 

към момента правни норми: 
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3. Примерни процеси на медиация 

по АС съгласно действащото 

законодателство 

С оглед казаното и за да се онагледи как на практика би могла да протече една 

медиационна процедура при възникнал административен спор, предлагаме примерна  

процедура за провеждане на медиация по административен спор пред 

административен орган- т.е. преди АА да е влязъл в сила или обжалван по съдебен 

ред. Имайки предвид, че споразумението по чл. 178 от АПК се сключва при условията 

на това пред АО, то процедурата ще бъде с малки разлики идентична. Предлаганата 

процедура е базирана и отразява приложимите към момента правни норми: 

 

3.1. Класическа медиация 

 Възникнал е спор между физическо (юридическо лице или друг правен субект) и 

АО или между физически и/или юридически лица и/или други правни субекти: 

- по повод издаване (изменени, отказ и др.) на АА; 

- други; 

Настоящата процедура може да бъде проведена до влизането в сила или до 

оспорването на административния акт пред съд. (чл. 20, ал.3 от АПК). Струва ни се логично, че 

процедурата може да бъде проведена ако не е допуснато предварително изпълнение на акта 

или ако допуснатото ПИ е спряно. 

 

 Страните по спора не са задължени на база действащата нормативна уредба да 

подходят към доброволно уреждане на спора, но доколкото ЗМ допуска медиация по АС 

(въпреки споменатите несъвършенства в уредбата), те могат да решат спора си чрез 

медиация. 

 

 При съгласие да проведат медиация- страните следва да входират заявление до 

АО по чл. 54, ал.1, т.6 за сключване на споразумение (важно е, за да спрат да текат 

преклузивните срокове за обжалване на издадения АА). 

в) страните или една от тях, се обръща към медиатор избран от Единен регистър на 

Медиаторите в Република България воден в Министерство на правосъдието; 
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г) ако страните постигнат споразумение за провеждане на медиация (може да е 

неформален акт или споразумение в писмена форма) те заедно с медиатора насрочват първа 

медиационна среща; важно е да се обърне внимание на: 

- за чия сметка ще са разходите за медиация, предвижда ли изобщо бюджетът на 

АО подобни разходи или те следва да се поемат от другата страна? 

- да се уточни кои са заинтересованите страни в административното 

правоотношение, по повод на което е възникнал спор- всички те следва да вземат участие в 

медиацията, с оглед необходимостта да подпишат евентуално споразумението, което ще 

бъде постигнато; 

- да се изследва дали административният орган действа в условията на оперативна 

самостоятелност или обвързана компетентност- т.е. дали е длъжен да приложи буквално 

закона или може да договаря; 

-  да се преценят правомощията на АО да договаря- дали той е компетентен да 

издаде даденият акт, съответно и да договаря в медиационната процедура. 

-  да се прецени как да бъде спазен принципът на поверителност и в същото време 

да не се наруши принципът на публичност и прозрачност в дейността на административните 

органи 

д)  На насрочената медиационна среща медиаторът следва да се увери, че 

- присъстват всички заинтересовани от спора страни; 

- че АО е надлежно представляван (предизвикателство е фактът, че АО, може в 

различните етапи на медиационната процедура да бъде представляван от различни 

физически лица- удачно е според нас да бъде помислено за разпоредби, които да насърчат 

участието на един и същи служител в медиационната процедура (освен ако важно причини 

налагат присъствие на друго лице); 

Медиацията между страните протича съгласно общите предвидени правила в ЗМ. 

Следва да се отчетат някои специфики на административното правоотношение, споменати 

по- горе,  а именно- свободата на АО да договаря в рамките на оперативната си 

самостоятелност, както и поверителността на процедурата, която не следва да е в разрез с 

принципите на достъпност, публичност и прозрачност съгласно АПК 

е)  Ако страните постигнат съгласие по спорните въпроси и доколкото в АПК не е 

предвидено сключване на медиационно споразумение по смисъла на ЗМ, страните имат 

възможност да сключат споразумение по чл. 20 от АПК. Доколкото в АПК е предвидена 

формата му- писмена, то тя следва да се спази, за да е валидно споразумението. Ако 

споразумението е между спорещите адресати на АА и АО не участва в него, той следва да го 

одобри писмено. 

ж) съгласно чл. 20 от АПК така сключеното споразумение заменя АА. 

з) тъй като на база посоченото по- горе страните са сключили споразумение по АПК, 

ако същото не бъде изпълнено, то може да бъде принудително изпълнено по реда на дял V от 

АПК, като на съгласно чл. 268 от АПК така подписаното споразумение има силата на 

изпълнително основание. 
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и) следва да се има предвид, че споменатата по- горе процедура е неприложима при 

възникнал спор относно наложено наказание с наказателно постановление.  

Към момента ЗАНН не предвижда института на споразумението, поради което не 

може да бъде приложена предложената по- горе процедура.  

Що се отнася до директното приложение на процедурата по  медиация и сключване 

на споразумение по ЗМ, то ще създаде трудност липсата на предвиждане в ЗАНН като 

процесуален закон на медиацията като способ за решаване на възникнал спор, а от там и 

липсата на основание да бъде спряно  производството по издаване или на наказателно 

постановление или преклузивните срокове за обжалването му. Поради това и имайки 

предвид споменатите по горе подготвени и внесени за приемане в НС текстове на нов Кодекс 

за административните нарушения и наказания, една от целите по изпълнявания проект ще 

бъде подготовката и предоставяне на компетентните лица на предложение за законодателни 

промени и конкретни текстове в ЗАНН, които да позволят прилагане на института на 

споразумението, а от там и на медиация при възникнал спор в административно- 

наказателното правоотношение и в частност при наложено наказание за нарушение на 

екологичното законодателство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BG05SFOP001-3.003-0016-С01 

“Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол 
 и подпомагане реформата в съдебната система“ 

 

53 
ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
 

Водеща организация -  СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ 
Партньор - СДРУЖЕНИЕ „ИНИЦИАТИВИ И ИНОВАЦИИ“ 

4. Систематизиране на 

предложенията за нормативни 

промени  

Без да си поставя цел за оформяне на конкретните текстове за допълнения и 

изменения на законови разпоредби, в настоящата точка следва да се направи 

обобщение на по- важните и основни промени, които според авторите на анализа 

следва задължително на следващ етап от проекта да бъдат оформени като конкретни 

предложения за законодателни промени, които да бъдат предоставени на 

заинтересованите лица, отговорни за тяхната реализация.  

 

- Подготвяне на набор от нормативни промени в Закон за медиацията и АПК, 

които да регламентират медиацията по административни спорове,  

- Нормативно закрепено задължение за адвокатите да информират клиентите си 

за възможността за използване на медиация; 

- Допълване на нормативната уредба, регламентираща обученията на 

медиатори, със специфични изисквания за провеждане на медиации по 

административни спорове, отчитайки спецификите на административното 

правоотношение; 

- Нормативно закрепване на задължение за административния орган да търси 

начини за доброволно разрешаване на възникнал административен спор след 

извършване на оценка, доколко същата е приложима по конкретния казус; 

- Различни стимули (фискални, данъчни и др.) при използване на медиация по 

административни спорове); 

- Създаване на аналогична разпоредба на чл. 140, ал. 3 от ГПК, за 

административните съдии да напътстват страните по спора към медиация; 
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- Уреждане на статута на постигнато в процедура по медиация по 

административен спор споразумение и как на практика ще бъде изпълнявано; 

- Предвиждане на института на споразумението в някои специални закони, 

третиращи екологията и опазване на околната среда, както в областта на 

административните актове, атака и за в тази на наказателните постанивления. 
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5. Приложение на медиацията по 

екологични спорове 

Предмет на правното регулиране от нормативните актове, включени в отрасъла на 

екологичното право, са обществените отношения свързани с опазването на околната 

среда от замърсяване, както и обществените отношения свързани с рационалното 

използване на природните ресурси. Съгласно чл. 55 от Конституцията на Република 

България, основно право на всеки български гражданин е правото на здравословна и 

благоприятна околна среда. За това, основна роля за осигуряване на това право е 

отредена на държавните органи и от това следва преобладаващото използване на 

властническия метод за регулиране на обществените отношения във връзка с 

екологичното право.  

С оглед  на това и доколкото екологичното законодателство в по- голяма степен е 

част от административното право, казаното по- горе се отнася и за спорове, 

възникнали по екологични казуси и казуси в сферата на опазване на околната среда.  

Държавната политика в сферата на опазване на околната среда се базира на 

принципи, залегнали в чл.3 от ЗООС, а именно:  

1. устойчиво развитие;  

2. предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;  

3. предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо 

отстраняване на вредите, причинени от него;  

4. участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в 

областта на околната среда;  

5. информираност на гражданите за състоянието на околната среда;  

6. замърсителят плаща за причинените вреди;  

7. съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично 

разнообразие;  
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8. възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и 

увредените райони;  

9. предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други 

неблагоприятни въздействия върху тях;  

10. интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и 

регионалните политики за развитие на икономиката и обществените отношения;  

11. достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда.  

За провеждане на държавната политика по опазване на околната среда, 

българското законодателство предоставя правомощия на отделни държавни органи, 

както и създава специализирани институции, изпълняващи функции по опазване на 

околната среда. В следствие на това е изградена солидна структура от 

административни органи, чиито функции са свързани с изпълнението и контрола на 

действията и мероприятията свързани с екологичното законодателство.  

Към настоящият момент медиацията по екологични спорове е в сферата на 

теоретичните постановки. За да може ефективно да бъде приложена, следва освен да 

се съобразят спецификите на административните правоотношения, да се отчетат и 

имат предвид множеството специфики и регулации в областта на екологията и 

опазване на околната среда. Само така, при висока степен на информираност и 

компетентност, както на страните и АО, така и на медиаторите, които ще вземат 

участие в медиациите по екологични спорове, може да се постигне от една страна 

сключване на законосъобразни валидни споразумения, а от друга - да се наложи 

медиацията по екологични спорове като качествена, ефективна и достъпна 

алтернатива на съдебното оспорване при възникнал или потенциален конфликт. 
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Приложение №1 – Приложими разпоредби от българското законодателство 

извън ЗМ към медиацията по административни и екологични спорове 

 

1.1. Пълната нормативна база на приложимите актове в областта на екологията и 

опазване на околната среда, разграничени по различни сектори, може да бъде открита на 

сайта на Министерство на околната среда и водите тук:  

1.1.1. Въздух: http://www.moew.government.bg/bg/vuzduh/ 

1.1.2. Води: http://www.moew.government.bg/bg/vodi/ 

1.1.3. Природа: http://www.moew.government.bg/bg/priroda/ 

1.1.4. Почви: http://www.moew.government.bg/bg/pochvi/ 

1.1.5. Отпадъци: http://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/ 

1.1.6. Климат: http://www.moew.government.bg/bg/klimat/ 

1.1.7. Шум: http://www.moew.government.bg/bg/shum/ 

1.1.8. Радиация: http://www.moew.government.bg/bg/radiaciya/ 

1.1.9. Превантивна дейност: http://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-

dejnost/  

 

1.2. Приложими разпоредби в ГПК 

Граждански процесуален кодекс – разпоредби, които имат отношение към 
медиацията (чрез пряко посочване или косвено): 

– чл. 78, ал.9 – относно връщане на 1/2 такса при постигане на спогодба; 

– чл. 140, ал.3 и 145, ал.3 – относно правомощията на съдията да „напъти“ към 
медиация; 

– чл.166, ал.1, т.1 – относно възможността за медиатора да откаже да 
свидетелства по дело, по което е бил медиатор; 

– чл. 229, ал.1, т.1 – относно възможността за спиране на делото по взаимно 
съгласие на страните – включително с цел да се проведе медиация; 

http://www.moew.government.bg/bg/vuzduh/
http://www.moew.government.bg/bg/vodi/
http://www.moew.government.bg/bg/priroda/
http://www.moew.government.bg/bg/pochvi/
http://www.moew.government.bg/bg/otpaduci/
http://www.moew.government.bg/bg/klimat/
http://www.moew.government.bg/bg/shum/
http://www.moew.government.bg/bg/radiaciya/
http://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/
http://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/
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– чл. 231, 232, 233, 234 – относно възможностите за прекратяване на делото в 
зависимост от резултата от медиацията – например чрез оттегляне или отказ от иска, 
представяне на съда на спогодба, постигната в резултат на процедура по медиация. 

– чл. 321 – относно медиацията в производството по брачни дела – напътване, 
спиране, последици от медиацията; 

– чл. 374 – относно медиацията в производството по търговски спорове – 
напътване; 

– чл. 417, т.3 (във връзка с чл.410 и чл.418 от ГПК) – относно изпълнението на 
нотариално заверена спогодба (включително постигната в медиация) чрез искане за 
издаване на заповед за изпълнение, включително незабавно. 

 

1.3. Приложими разпоредби в АПК 

Чл. 9 (4) Административният орган и съдът осъществяват процесуално 

съдействие на страните за законосъобразно и справедливо решаване на въпроса - 

предмет на производството, включително със споразумение. 

Чл. 20. (1) В производство пред административните органи страните могат да 
сключат споразумение, ако то не противоречи на закона. 

(2) Споразумението може да бъде сключено между административния орган и 
страните в производството или само между страните в производството. В последния 
случай административният орган одобрява писмено споразумението. 

(3) Споразумението може да бъде сключено до влизането в сила или до 
оспорването на административния акт пред съд. 

(4) Със сключването, съответно с одобряването на споразумението по ал. 2 
административният акт се обезсилва. 

(5) Споразумението се сключва в писмена форма и съдържа: обозначаване на 
органа, пред който е сключено, дата на сключване, страни, предмет и съдържание на 
споразумението, бележка за изчитането и приемането му и подписи на страните, 
както и име и подпис на длъжностното лице. 

(6) Ако споразумението засяга въпроси, чието разрешаване изисква мнението 
или съгласието на друг орган, то се сключва, след като това мнение или съгласие бъде 
дадено. 

(7) Ако със споразумението се засягат права или законни интереси на лице, 
което не е участвало в сключването му, споразумението не произвежда действие, 
докато не бъде одобрено от него писмено. Писменото одобрение става неразделна 
част от споразумението. 

(8) Споразумението замества административния акт. 
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Чл. 16. (1) Прокурорът следи за спазване на законността в административния 
процес, като: 

1. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г.) предприема действия за отмяна на 
незаконосъобразни административни актове, споразумения, административни 
договори и съдебни актове; 

 
 

Чл. 20. (1) В производство пред административните органи страните могат да 
сключат споразумение, ако то не противоречи на закона. 

(2) Споразумението може да бъде сключено между административния орган и 
страните в производството или само между страните в производството. В последния 
случай административният орган одобрява писмено споразумението. 

(3) Споразумението може да бъде сключено до влизането в сила или до 
оспорването на административния акт пред съд. 

(4) Със сключването, съответно с одобряването на споразумението по ал. 2 
административният акт се обезсилва. 

(5) Споразумението се сключва в писмена форма и съдържа: обозначаване на 
органа, пред който е сключено, дата на сключване, страни, предмет и съдържание на 
споразумението, бележка за изчитането и приемането му и подписи на страните, 
както и име и подпис на длъжностното лице. 

(6) Ако споразумението засяга въпроси, чието разрешаване изисква мнението 
или съгласието на друг орган, то се сключва, след като това мнение или съгласие бъде 
дадено. 

(7) Ако със споразумението се засягат права или законни интереси на лице, 
което не е участвало в сключването му, споразумението не произвежда действие, 
докато не бъде одобрено от него писмено. Писменото одобрение става неразделна 
част от споразумението. 

(8) Споразумението замества административния акт. 
 

Чл. 128. (1) На административните съдилища са подведомствени всички дела 
по искания за: 

1. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2016 г.) издаване, изменение, отмяна или обявяване на 
нищожност на административни актове и административни договори; 

2. обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по този кодекс; 
 

Споразумение пред съда 

Чл. 178. (1) Споразумение може да се сключи пред съда при всяко положение 
на делото при условията, при които може да бъде сключено в производството пред 
административния орган, дори и ако последният е отказал потвърждаването му. 

(2) В споразумението задължително участват всички страни по делото. 
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(3) Отказът на съда да потвърди споразумението може да се обжалва с частна 
жалба, подадена съвместно от страните по него. 

(4) С определението, с което потвърждава споразумението, съдът обезсилва 
административния акт и прекратява делото. 

(5) Определението може да бъде обжалвано само от страна, неучаствала в 
споразумението. Ако то бъде отменено, разглеждането на делото продължава. 

(6) Потвърденото споразумение има значението на влязло в сила съдебно 
решение. 

 

Чл. 221. (6) Когато пред Върховния административен съд е сключено 
споразумение, съдът го потвърждава с определение, с което обезсилва съдебното 
решение и прекратява делото. 

 

Изпълнителни основания 

Чл. 268. Изпълнителни основания по този кодекс са влезлите в сила или 
подлежащи на предварително изпълнение: 

1. индивидуални или общи административни актове; 
2. решения, определения и разпореждания на административните съдилища; 
3. споразумения пред административните органи или пред съда; 
4. (нова - ДВ, бр. 74 от 2016 г.) административни договори. 
 

Неприложимост 

Чл. 269. (1) Публичните вземания, породени от изпълнителни основания по чл. 
268, се изпълняват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

(2) Частните вземания на държавата и общините, вземанията за вреди от 
незаконосъобразните административни актове и от принудително изпълнение и 
другите частни парични вземания, породени или удостоверени от изпълнителни 
основания по чл. 268, както и вземанията за разноски, свързани с изпълнението, се 
изпълняват по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

 

Едновременно водене на изпълнителни производства 

Чл. 270. Изпълнителните производства по този кодекс се водят независимо от 
висящите изпълнителни производства по Гражданския процесуален кодекс или по 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс срещу същия длъжник. 
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Орган по изпълнението 

Чл. 271. (1) Орган по изпълнението е: 
1. за изпълнение срещу граждани и организации - административният орган, 

който е издал или е трябвало да издаде административния акт, освен ако в 
изпълнителното основание или в закона е посочен друг орган; 

2. за изпълнение срещу административен орган - съдебният изпълнител, в 
чийто съдебен район е местоизпълнението на задължението. 

(2) Когато след издаване на изпълнителното основание органът по ал. 1, т. 1 
бъде закрит, без да е посочен негов правоприемник, или компетентността му по 
въпроса бъде отнета, орган по изпълнението е органът по чл. 153, ал. 2 и 3. 

(3) Когато естеството на задължението налага, органът по ал. 1 може да иска 
съдействие от органите на полицията, други държавни органи и от общините. Всички 
държавни органи са длъжни при поискване да съдействат на органа по изпълнението 
и на упълномощените за изпълнението лица. 

(4) Собствениците или обитателите на нежилищни недвижими имоти са 
длъжни да осигурят свободен достъп в тях на лицата, надлежно натоварени или 
упълномощени за изпълнението, когато то не може да бъде осъществено по друг 
начин и когато влизането в такива имоти не е ограничено със закон, при спазване на 
условията по чл. 272, ал. 2. 

(5) При изпълнението трети лица не могат да бъдат задължавани за други 
действия или бездействия извън предвидените в ал. 4. 

(6) Органът по изпълнението се произнася с постановления. 
 
1.4. Закон за устройство на територията 

 
Чл. 208. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 

27.07.2007 г., предишен текст на чл. 208 - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Срокът за започване на 
отчуждителните процедури по Закона за държавната собственост и Закона за 
общинската собственост на недвижими имоти, определени по подробните 
устройствени планове за изграждане на обекти - публична държавна или публична 
общинска собственост, е пет години от влизане в сила на плановете и десет години от 
влизането в сила на подробните устройствени планове за изграждане на елементи на 
техническата инфраструктура по чл. 64 - публична собственост на държавата и 
общините, а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 - петнадесет 
години от влизане в сила на плановете. След изтичане на този срок собствениците на 
недвижимите имоти имат правата по чл. 134, ал. 2, т. 1.  

(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) Отчуждително производство по Закона за 
държавната собственост или по Закона за общинската собственост, започнало след 
изтичане на сроковете по ал. 1, при подаване на заявление за изменение на 
подробния устройствен план на основание чл. 134, ал. 2, т. 1 се спира до влизане в 
сила на акта по искането за изменение на плана за съответния имот. Производството 
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за изменение на подробния устройствен план се прекратява, ако между страните се 
сключи споразумение за продължаване на отчуждителното производство. 
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