






Дейности: 
 
1. Организиране и провеждане на анализ на текущото състояние и 
съществуващите добри практики в областта на медиацията. 
2. Изготвяне на информационен портал за медиация, с насоченост към 
спорове по екологични проблеми. 
3. Обучение на медиатори в областта на екологията и опазване на околната 
среда. 
4. Предложение за нормативни промени. 
5. Публичност и информираност 



  Дейност Месеци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1 Организиране и провеждане на 
анализ на текущото състояние и 
съществуващите добри практики 
в областта на медиацията. 

                        

2 Създаване на информационен 
портал за медиация, с 
насоченост на спорове по 
екологични проблеми. 

                        

3 Обучение на медиатори в 
областта на екологията и 
опазване на околната среда. 

                        

4 Предложение за нормативни 
промени 

                        

5 Публичност и информираност                         



ДЕЙНОСТ 1: Анализ на текущото състояние  
 
1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация 
като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична 
тематика 
2. Анализиране на текущото състояние на действащи стартови програми за 
медиация към съдилищата,  
3. Анализ - как са информирани страните по дела за възможността да ползват 
медиация още с влизането им в съда, както и да бъде на разположение 
координатор на програмата за медиация, който да им помогне за 
организирането на медиация. 
4. Проучване как да бъдат мотивирани адвокатите, които действително 
търсят интереса на клиента си, да се включат в процедура по медиация.  
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Presentation Notes
1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична тематика и тематика в областта на опазване на околнната среда. Индивидуализиране на подробен, неизчерпателен списък от казуси, при които физически, юридически лица и организации ефективно биха могли да използват медиацията като бърза, рентабилна процедура за извънсъдебно и доброволно решаване на спорове с посочената тематика. Разработване на опростени процедури по индивидуализираните казуси, които да напътстват страните за стъпките и тяхната последователност за решаване на даден спор чрез медиация. Позовоаване на Препоръка №R(2001) 9 на СЕ относно широкия обхват на медиацията и приложението й по отношение на всички административни спорове.2. Анализиране на текущото състояние на действащи стартови програми за медиация към съдилищата, какъв е техния резултат: с първоначално препращане по ограничен кръг избрани подходящи дела, от няколко състава подготвени съдии, и с подбрани отлично подготвени медиатори. 3. Анализ - как са информирани страните по дела за възможността да ползват медиация още с влизането им в съда, както и да бъде на разположение координатор на програмата за медиация, който да им помогне за организирането на медиация.4. Проучване как да бъдат мотивирани адвокатите, които действително търсят интереса на клиента си, да се включат в процедура по медиация. Сред най-големите плюсове са: сигурно решение, което отчита интереса на клиента, бързина и спестяване на сериозни средства, както и възможност да бъдат продължени отношенията с другата страна с реални личностни и икономически ползи за всички. Важно е да се отбележи и, че в случай, че страните и адвокатите преценят, споразумението, постигнато в медиация, може лесно да придобие изпълнителна сила чрез нотариална заверка или одобрение на законосъобразността му от съда. 5. Индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове и в частност- с екологична насоченост и такава по опазване на околната среда. Анализ на недостатъци в нормативната уредба в Закон за медиацията и Административно процесуалния кодекс относно приложимостта на медиацията по АПК и изпълнителната сила на споразумение, постигнато в процедура по медиация. Сравнителен анализ с медиацията като способ за решаване на гражданско- правни спорове и предлагане на механизми за подобряване на приложимостта на медиацията и по административни спорове. Инициране на дискусии с водещи медиатори и съдии от граждански и административни съдилища за изработване на работещ механизъм за прилагане на медиацията по административни спорове и за разработване на предложения за нормативни промени, които да улеснят използването на медиацията.6. Анализ на предимствата на превантивната медиация при оспорване на административни актове относно тяхната целесъобразност по административен ред. Имайки предвид важността на вземане на ефективни и целесъобразни решения от администрацията, които в максимална степен ще обслужват обществения интерес и то при ефективно използване на бюджетни средства, както и имайки предвид, че съгласно законодателството съдебният контрол е за законосъобразност на актовете на администрацията, да бъдат разгледани възможности за подобряване на процеса на контрол на целесъобразността на решенията на администрацията от горестоящия административен орган, както и за възможността за провеждане на медиация с участие на квалифицирани в областта на екологията и околната среда медиатори при оспорване на целесъобразността на даден акт по административен ред.7. Разглеждане на добрите практики и иновативни решения в страни от ЕС и последащия пренос и функционална обвързаност за Република България.Начин на изпълнениеАвстрия е първата страна в ЕС, която законодателно приема процедури за провеждане на медиация в специален административен закон. Те са относими към спорове, свързани с опазване на околната среда (екологични спорове). 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 оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционен проект. Процедурата е често използван способ за разрешаване на спорове в областта на опазване нса околната среда и се прилага и в сферата на градоустройство и инфраструктурни проекти, при проекти за управление на отпадъци, промишлени съоръжения и строителство и др. Положителните аспекти от прилагане на медиация по административни спорове в областта на екологията са откритост и прозрачността в процеса и ролята на медиатора като неутрален посредник, което има за резултат изграждане на доверие и подобряване на отношенията между заинтересованите срани в спора.



ДЕЙНОСТ 1: Анализ на текущото състояние  
 
5. Индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба 
относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на 
административни спорове и в частност - с екологична насоченост. Анализ на 
недостатъци в нормативната уредба в Закон за медиацията и 
Административно процесуалния кодекс относно приложимостта на 
медиацията по АПК и изпълнителната сила на споразумение, постигнато в 
процедура по медиация.  
6. Анализ на предимствата на превантивната медиация при оспорване на 
административни актове относно тяхната целесъобразност по 
административен ред.  
7. Разглеждане на добрите практики и иновативни решения в страни от ЕС и 
последащия пренос и функционална обвързаност за Република България. 
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Presentation Notes
1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична тематика и тематика в областта на опазване на околнната среда. Индивидуализиране на подробен, неизчерпателен списък от казуси, при които физически, юридически лица и организации ефективно биха могли да използват медиацията като бърза, рентабилна процедура за извънсъдебно и доброволно решаване на спорове с посочената тематика. Разработване на опростени процедури по индивидуализираните казуси, които да напътстват страните за стъпките и тяхната последователност за решаване на даден спор чрез медиация. Позовоаване на Препоръка №R(2001) 9 на СЕ относно широкия обхват на медиацията и приложението й по отношение на всички административни спорове.2. Анализиране на текущото състояние на действащи стартови програми за медиация към съдилищата, какъв е техния резултат: с първоначално препращане по ограничен кръг избрани подходящи дела, от няколко състава подготвени съдии, и с подбрани отлично подготвени медиатори. 3. Анализ - как са информирани страните по дела за възможността да ползват медиация още с влизането им в съда, както и да бъде на разположение координатор на програмата за медиация, който да им помогне за организирането на медиация.4. Проучване как да бъдат мотивирани адвокатите, които действително търсят интереса на клиента си, да се включат в процедура по медиация. Сред най-големите плюсове са: сигурно решение, което отчита интереса на клиента, бързина и спестяване на сериозни средства, както и възможност да бъдат продължени отношенията с другата страна с реални личностни и икономически ползи за всички. Важно е да се отбележи и, че в случай, че страните и адвокатите преценят, споразумението, постигнато в медиация, може лесно да придобие изпълнителна сила чрез нотариална заверка или одобрение на законосъобразността му от съда. 5. Индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове и в частност- с екологична насоченост и такава по опазване на околната среда. Анализ на недостатъци в нормативната уредба в Закон за медиацията и Административно процесуалния кодекс относно приложимостта на медиацията по АПК и изпълнителната сила на споразумение, постигнато в процедура по медиация. Сравнителен анализ с медиацията като способ за решаване на гражданско- правни спорове и предлагане на механизми за подобряване на приложимостта на медиацията и по административни спорове. Инициране на дискусии с водещи медиатори и съдии от граждански и административни съдилища за изработване на работещ механизъм за прилагане на медиацията по административни спорове и за разработване на предложения за нормативни промени, които да улеснят използването на медиацията.6. Анализ на предимствата на превантивната медиация при оспорване на административни актове относно тяхната целесъобразност по административен ред. Имайки предвид важността на вземане на ефективни и целесъобразни решения от администрацията, които в максимална степен ще обслужват обществения интерес и то при ефективно използване на бюджетни средства, както и имайки предвид, че съгласно законодателството съдебният контрол е за законосъобразност на актовете на администрацията, да бъдат разгледани възможности за подобряване на процеса на контрол на целесъобразността на решенията на администрацията от горестоящия административен орган, както и за възможността за провеждане на медиация с участие на квалифицирани в областта на екологията и околната среда медиатори при оспорване на целесъобразността на даден акт по административен ред.7. Разглеждане на добрите практики и иновативни решения в страни от ЕС и последащия пренос и функционална обвързаност за Република България.Начин на изпълнениеАвстрия е първата страна в ЕС, която законодателно приема процедури за провеждане на медиация в специален административен закон. Те са относими към спорове, свързани с опазване на околната среда (екологични спорове). 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 оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционен проект. Процедурата е често използван способ за разрешаване на спорове в областта на опазване нса околната среда и се прилага и в сферата на градоустройство и инфраструктурни проекти, при проекти за управление на отпадъци, промишлени съоръжения и строителство и др. Положителните аспекти от прилагане на медиация по административни спорове в областта на екологията са откритост и прозрачността в процеса и ролята на медиатора като неутрален посредник, което има за резултат изграждане на доверие и подобряване на отношенията между заинтересованите срани в спора.



Дейност 2: Създаване на информационен портал за медиация, с насоченост на 
спорове по екологични проблеми. 
 
Създаване на регистър на медиаторите, преминали обучение в сферата на 
екологията и видове спорове в сектора. 
Публикуване на опростени процедури по посочени типови казуси в сферата 
на екологията и защитата на околната среда.  
Информационният портал ще играе ролята на виртуален център по медиация, 
с насоченост в сектор екология и опазване на околната среда.  
Публикуване на информационните материали за достъпа до правосъдие по 
въпроси, отнасящи се до околната среда. 
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Presentation Notes
1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична тематика и тематика в областта на опазване на околнната среда. Индивидуализиране на подробен, неизчерпателен списък от казуси, при които физически, юридически лица и организации ефективно биха могли да използват медиацията като бърза, рентабилна процедура за извънсъдебно и доброволно решаване на спорове с посочената тематика. Разработване на опростени процедури по индивидуализираните казуси, които да напътстват страните за стъпките и тяхната последователност за решаване на даден спор чрез медиация. Позовоаване на Препоръка №R(2001) 9 на СЕ относно широкия обхват на медиацията и приложението й по отношение на всички административни спорове.2. Анализиране на текущото състояние на действащи стартови програми за медиация към съдилищата, какъв е техния резултат: с първоначално препращане по ограничен кръг избрани подходящи дела, от няколко състава подготвени съдии, и с подбрани отлично подготвени медиатори. 3. Анализ - как са информирани страните по дела за възможността да ползват медиация още с влизането им в съда, както и да бъде на разположение координатор на програмата за медиация, който да им помогне за организирането на медиация.4. Проучване как да бъдат мотивирани адвокатите, които действително търсят интереса на клиента си, да се включат в процедура по медиация. Сред най-големите плюсове са: сигурно решение, което отчита интереса на клиента, бързина и спестяване на сериозни средства, както и възможност да бъдат продължени отношенията с другата страна с реални личностни и икономически ползи за всички. Важно е да се отбележи и, че в случай, че страните и адвокатите преценят, споразумението, постигнато в медиация, може лесно да придобие изпълнителна сила чрез нотариална заверка или одобрение на законосъобразността му от съда. 5. Индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове и в частност- с екологична насоченост и такава по опазване на околната среда. Анализ на недостатъци в нормативната уредба в Закон за медиацията и Административно процесуалния кодекс относно приложимостта на медиацията по АПК и изпълнителната сила на споразумение, постигнато в процедура по медиация. Сравнителен анализ с медиацията като способ за решаване на гражданско- правни спорове и предлагане на механизми за подобряване на приложимостта на медиацията и по административни спорове. Инициране на дискусии с водещи медиатори и съдии от граждански и административни съдилища за изработване на работещ механизъм за прилагане на медиацията по административни спорове и за разработване на предложения за нормативни промени, които да улеснят използването на медиацията.6. Анализ на предимствата на превантивната медиация при оспорване на административни актове относно тяхната целесъобразност по административен ред. Имайки предвид важността на вземане на ефективни и целесъобразни решения от администрацията, които в максимална степен ще обслужват обществения интерес и то при ефективно използване на бюджетни средства, както и имайки предвид, че съгласно законодателството съдебният контрол е за законосъобразност на актовете на администрацията, да бъдат разгледани възможности за подобряване на процеса на контрол на целесъобразността на решенията на администрацията от горестоящия административен орган, както и за възможността за провеждане на медиация с участие на квалифицирани в областта на екологията и околната среда медиатори при оспорване на целесъобразността на даден акт по административен ред.7. Разглеждане на добрите практики и иновативни решения в страни от ЕС и последащия пренос и функционална обвързаност за Република България.Начин на изпълнениеАвстрия е първата страна в ЕС, която законодателно приема процедури за провеждане на медиация в специален административен закон. Те са относими към спорове, свързани с опазване на околната среда (екологични спорове). 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 оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционен проект. Процедурата е често използван способ за разрешаване на спорове в областта на опазване нса околната среда и се прилага и в сферата на градоустройство и инфраструктурни проекти, при проекти за управление на отпадъци, промишлени съоръжения и строителство и др. Положителните аспекти от прилагане на медиация по административни спорове в областта на екологията са откритост и прозрачността в процеса и ролята на медиатора като неутрален посредник, което има за резултат изграждане на доверие и подобряване на отношенията между заинтересованите срани в спора.



Дейност 2: Създаване на информационен портал за медиация, с насоченост на 
спорове по екологични проблеми. 
 
Предвидената платформа ще позволи: 

            - Предоставяне на информация за компетентност на медиаторите, 
изразяваща се в проведени процедури по медиация в съответни области;  
 - Предоставяне на информация за постигнати резултати, като 
подписани споразумения.  
 - Предоставяне на възможност за обратна връзка (форум) за страните, 
провели медиация. 
 - Предоставяне на възможност за медиация през интернет портала, 
включително и при трансгранични спорове. 
 - Предоставяне на възможност за онлайн медиация за решаване на 
спорове без физическо присъствие на страните. 
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Дeйност 3: Обучение на медиатори в областта на екологията и опазване на 
околната среда. 
 

- Разяснителна кампания, последвана от провеждане на конкретно обучение 
на медиатори в областта на екологията и опазване на околната среда - 
еднодневни информационни дни, съответно в градовете София, Пловдив, 
Велико Търново и Варна. Общия брой на участниците в кампнията ще бъде 
минимум 80 заинтересовани лица. 
 

- По време на втория етап от тази дейност ще бъде проведено обучение на 
заявилите желание медиатори - двудневно специализирано обучение в 
градовете София, Пловдив, Велико Търново и Варна и ще обхванат минимум 
40 участника. 
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Дейност 4: Предложение за нормативни промени 
 
 
Изготвяне и предоставяне на заинтересованите страни на доклад с 
конкретни препоръки за законодателни промени, с цел пренос на добри 
практики и иновативни решения подпомагащи медиацията в частност и 
реформата на съдебната власт като цяло. 
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Дейност 5: Публичност и информираност 
 
 
- Изготвени и разпространени информационни листовки  
- Изготвяне и монтиране на информационен плакат 
- Изготвяне на сертификати от проведени обучения 
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1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична тематика и тематика в областта на опазване на околнната среда. Индивидуализиране на подробен, неизчерпателен списък от казуси, при които физически, юридически лица и организации ефективно биха могли да използват медиацията като бърза, рентабилна процедура за извънсъдебно и доброволно решаване на спорове с посочената тематика. Разработване на опростени процедури по индивидуализираните казуси, които да напътстват страните за стъпките и тяхната последователност за решаване на даден спор чрез медиация. Позовоаване на Препоръка №R(2001) 9 на СЕ относно широкия обхват на медиацията и приложението й по отношение на всички административни спорове.2. Анализиране на текущото състояние на действащи стартови програми за медиация към съдилищата, какъв е техния резултат: с първоначално препращане по ограничен кръг избрани подходящи дела, от няколко състава подготвени съдии, и с подбрани отлично подготвени медиатори. 3. Анализ - как са информирани страните по дела за възможността да ползват медиация още с влизането им в съда, както и да бъде на разположение координатор на програмата за медиация, който да им помогне за организирането на медиация.4. Проучване как да бъдат мотивирани адвокатите, които действително търсят интереса на клиента си, да се включат в процедура по медиация. Сред най-големите плюсове са: сигурно решение, което отчита интереса на клиента, бързина и спестяване на сериозни средства, както и възможност да бъдат продължени отношенията с другата страна с реални личностни и икономически ползи за всички. Важно е да се отбележи и, че в случай, че страните и адвокатите преценят, споразумението, постигнато в медиация, може лесно да придобие изпълнителна сила чрез нотариална заверка или одобрение на законосъобразността му от съда. 5. Индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове и в частност- с екологична насоченост и такава по опазване на околната среда. Анализ на недостатъци в нормативната уредба в Закон за медиацията и Административно процесуалния кодекс относно приложимостта на медиацията по АПК и изпълнителната сила на споразумение, постигнато в процедура по медиация. Сравнителен анализ с медиацията като способ за решаване на гражданско- правни спорове и предлагане на механизми за подобряване на приложимостта на медиацията и по административни спорове. Инициране на дискусии с водещи медиатори и съдии от граждански и административни съдилища за изработване на работещ механизъм за прилагане на медиацията по административни спорове и за разработване на предложения за нормативни промени, които да улеснят използването на медиацията.6. Анализ на предимствата на превантивната медиация при оспорване на административни актове относно тяхната целесъобразност по административен ред. Имайки предвид важността на вземане на ефективни и целесъобразни решения от администрацията, които в максимална степен ще обслужват обществения интерес и то при ефективно използване на бюджетни средства, както и имайки предвид, че съгласно законодателството съдебният контрол е за законосъобразност на актовете на администрацията, да бъдат разгледани възможности за подобряване на процеса на контрол на целесъобразността на решенията на администрацията от горестоящия административен орган, както и за възможността за провеждане на медиация с участие на квалифицирани в областта на екологията и околната среда медиатори при оспорване на целесъобразността на даден акт по административен ред.7. Разглеждане на добрите практики и иновативни решения в страни от ЕС и последащия пренос и функционална обвързаност за Република България.Начин на изпълнениеАвстрия е първата страна в ЕС, която законодателно приема процедури за провеждане на медиация в специален административен закон. Те са относими към спорове, свързани с опазване на околната среда (екологични спорове). 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 оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционен проект. Процедурата е често използван способ за разрешаване на спорове в областта на опазване нса околната среда и се прилага и в сферата на градоустройство и инфраструктурни проекти, при проекти за управление на отпадъци, промишлени съоръжения и строителство и др. Положителните аспекти от прилагане на медиация по административни спорове в областта на екологията са откритост и прозрачността в процеса и ролята на медиатора като неутрален посредник, което има за резултат изграждане на доверие и подобряване на отношенията между заинтересованите срани в спора.





МЕДИТАЦИЯ 
 
 
Крайно време е да: 

- Получаваме достатъчно информация за медиацията и нейните ползи. 
- Да се разгърне цялостния потенциал на тази процедура за извънсъдебно 
решаване на спорове. 
- Да се приложи и по административни спорове, както и в частност по 
екологични спорове. 
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Какво свършихме до момента 
 
Проведена анкети с отговори от 23 общини за: 

- Най-често издавани административни актове  с екологична насоченост. 
- Най- чести нарушения на екологичното законодателство. 
- Процент на оспорени АА по съдебен ред. 

Провежда се анкета между съдии и адвокати за: 
- Информиране на клиенти/ страни за медиация по АС. 
- Участие в процедури по медиация по АС. 
- Приложимост на медиацията по АС. 
- Пречки пред медиацията по АС. 
- Предложения за нормативни промени, които да насърчат Медиацията 
по АС. 
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Какво свършихме до момента 
 
- Анализ на нормативната уредба на медиацията по административни 
спорове. 
 
- Анализ на текущото състояние на действащи  програми за медиация към 
съдилищата. 
 
- Анализ на добрите практики и иновативни решения в областта на 
алтернативното решаване на спорове в страните от ЕС. 
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1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична тематика и тематика в областта на опазване на околнната среда. Индивидуализиране на подробен, неизчерпателен списък от казуси, при които физически, юридически лица и организации ефективно биха могли да използват медиацията като бърза, рентабилна процедура за извънсъдебно и доброволно решаване на спорове с посочената тематика. Разработване на опростени процедури по индивидуализираните казуси, които да напътстват страните за стъпките и тяхната последователност за решаване на даден спор чрез медиация. Позовоаване на Препоръка №R(2001) 9 на СЕ относно широкия обхват на медиацията и приложението й по отношение на всички административни спорове.2. Анализиране на текущото състояние на действащи стартови програми за медиация към съдилищата, какъв е техния резултат: с първоначално препращане по ограничен кръг избрани подходящи дела, от няколко състава подготвени съдии, и с подбрани отлично подготвени медиатори. 3. Анализ - как са информирани страните по дела за възможността да ползват медиация още с влизането им в съда, както и да бъде на разположение координатор на програмата за медиация, който да им помогне за организирането на медиация.4. Проучване как да бъдат мотивирани адвокатите, които действително търсят интереса на клиента си, да се включат в процедура по медиация. Сред най-големите плюсове са: сигурно решение, което отчита интереса на клиента, бързина и спестяване на сериозни средства, както и възможност да бъдат продължени отношенията с другата страна с реални личностни и икономически ползи за всички. Важно е да се отбележи и, че в случай, че страните и адвокатите преценят, споразумението, постигнато в медиация, може лесно да придобие изпълнителна сила чрез нотариална заверка или одобрение на законосъобразността му от съда. 5. Индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове и в частност- с екологична насоченост и такава по опазване на околната среда. Анализ на недостатъци в нормативната уредба в Закон за медиацията и Административно процесуалния кодекс относно приложимостта на медиацията по АПК и изпълнителната сила на споразумение, постигнато в процедура по медиация. Сравнителен анализ с медиацията като способ за решаване на гражданско- правни спорове и предлагане на механизми за подобряване на приложимостта на медиацията и по административни спорове. Инициране на дискусии с водещи медиатори и съдии от граждански и административни съдилища за изработване на работещ механизъм за прилагане на медиацията по административни спорове и за разработване на предложения за нормативни промени, които да улеснят използването на медиацията.6. Анализ на предимствата на превантивната медиация при оспорване на административни актове относно тяхната целесъобразност по административен ред. Имайки предвид важността на вземане на ефективни и целесъобразни решения от администрацията, които в максимална степен ще обслужват обществения интерес и то при ефективно използване на бюджетни средства, както и имайки предвид, че съгласно законодателството съдебният контрол е за законосъобразност на актовете на администрацията, да бъдат разгледани възможности за подобряване на процеса на контрол на целесъобразността на решенията на администрацията от горестоящия административен орган, както и за възможността за провеждане на медиация с участие на квалифицирани в областта на екологията и околната среда медиатори при оспорване на целесъобразността на даден акт по административен ред.7. Разглеждане на добрите практики и иновативни решения в страни от ЕС и последащия пренос и функционална обвързаност за Република България.Начин на изпълнениеАвстрия е първата страна в ЕС, която законодателно приема процедури за провеждане на медиация в специален административен закон. Те са относими към спорове, свързани с опазване на околната среда (екологични спорове). 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 оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционен проект. Процедурата е често използван способ за разрешаване на спорове в областта на опазване нса околната среда и се прилага и в сферата на градоустройство и инфраструктурни проекти, при проекти за управление на отпадъци, промишлени съоръжения и строителство и др. Положителните аспекти от прилагане на медиация по административни спорове в областта на екологията са откритост и прозрачността в процеса и ролята на медиатора като неутрален посредник, което има за резултат изграждане на доверие и подобряване на отношенията между заинтересованите срани в спора.
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Информационен портал за медиация, с насоченост към спорове по 

екологични проблеми – в процес на разработване. 
 
От днес започва разяснителна кампания по Проекта в 4 града: 
Пловдив - 15.03.2018г. 
София - 26 март 2018г. 
Велико Търново - 11 април 2018г. 
Варна - 12 април 2018г. 
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Какво предстои? 
 
- Анализиране на възможностите и подхода за подобряване на 
информираността на страните да използват медиация по административни 
и екологични спорове. 
 
- Проучване как да бъдат мотивирани адвокатите да се включат с клиентите 
си в процедура по медиация.  
 
- Разработване и изпращане до компетентните институции на набор от 
предложения за нормативни промени за въвеждане на медиацията по 
административни спорове. 
 
- Проучване на предимствата на превантивната медиация. 
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Какво предстои? 
 
- Разработване на примерни екологични спорове, които могат да се 
разрешават чрез медиация. 
 
- Стартиране на информационния портал за медиация по екологични 
спорове. 
 
- Провеждане на разяснителни еднодневни кампании и двудневни бучения 
на медиатори по екологични спорове в 4 града- Пловдив, Велико Търново, 
Варна и София. 
 
- Провеждане на широка информационна и комуникационна кампания. 

Presenter
Presentation Notes
1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична тематика и тематика в областта на опазване на околнната среда. Индивидуализиране на подробен, неизчерпателен списък от казуси, при които физически, юридически лица и организации ефективно биха могли да използват медиацията като бърза, рентабилна процедура за извънсъдебно и доброволно решаване на спорове с посочената тематика. Разработване на опростени процедури по индивидуализираните казуси, които да напътстват страните за стъпките и тяхната последователност за решаване на даден спор чрез медиация. Позовоаване на Препоръка №R(2001) 9 на СЕ относно широкия обхват на медиацията и приложението й по отношение на всички административни спорове.2. Анализиране на текущото състояние на действащи стартови програми за медиация към съдилищата, какъв е техния резултат: с първоначално препращане по ограничен кръг избрани подходящи дела, от няколко състава подготвени съдии, и с подбрани отлично подготвени медиатори. 3. Анализ - как са информирани страните по дела за възможността да ползват медиация още с влизането им в съда, както и да бъде на разположение координатор на програмата за медиация, който да им помогне за организирането на медиация.4. Проучване как да бъдат мотивирани адвокатите, които действително търсят интереса на клиента си, да се включат в процедура по медиация. Сред най-големите плюсове са: сигурно решение, което отчита интереса на клиента, бързина и спестяване на сериозни средства, както и възможност да бъдат продължени отношенията с другата страна с реални личностни и икономически ползи за всички. Важно е да се отбележи и, че в случай, че страните и адвокатите преценят, споразумението, постигнато в медиация, може лесно да придобие изпълнителна сила чрез нотариална заверка или одобрение на законосъобразността му от съда. 5. Индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове и в частност- с екологична насоченост и такава по опазване на околната среда. Анализ на недостатъци в нормативната уредба в Закон за медиацията и Административно процесуалния кодекс относно приложимостта на медиацията по АПК и изпълнителната сила на споразумение, постигнато в процедура по медиация. Сравнителен анализ с медиацията като способ за решаване на гражданско- правни спорове и предлагане на механизми за подобряване на приложимостта на медиацията и по административни спорове. Инициране на дискусии с водещи медиатори и съдии от граждански и административни съдилища за изработване на работещ механизъм за прилагане на медиацията по административни спорове и за разработване на предложения за нормативни промени, които да улеснят използването на медиацията.6. Анализ на предимствата на превантивната медиация при оспорване на административни актове относно тяхната целесъобразност по административен ред. Имайки предвид важността на вземане на ефективни и целесъобразни решения от администрацията, които в максимална степен ще обслужват обществения интерес и то при ефективно използване на бюджетни средства, както и имайки предвид, че съгласно законодателството съдебният контрол е за законосъобразност на актовете на администрацията, да бъдат разгледани възможности за подобряване на процеса на контрол на целесъобразността на решенията на администрацията от горестоящия административен орган, както и за възможността за провеждане на медиация с участие на квалифицирани в областта на екологията и околната среда медиатори при оспорване на целесъобразността на даден акт по административен ред.7. Разглеждане на добрите практики и иновативни решения в страни от ЕС и последащия пренос и функционална обвързаност за Република България.Начин на изпълнениеАвстрия е първата страна в ЕС, която законодателно приема процедури за провеждане на медиация в специален административен закон. Те са относими към спорове, свързани с опазване на околната среда (екологични спорове). 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 оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционен проект. Процедурата е често използван способ за разрешаване на спорове в областта на опазване нса околната среда и се прилага и в сферата на градоустройство и инфраструктурни проекти, при проекти за управление на отпадъци, промишлени съоръжения и строителство и др. Положителните аспекти от прилагане на медиация по административни спорове в областта на екологията са откритост и прозрачността в процеса и ролята на медиатора като неутрален посредник, което има за резултат изграждане на доверие и подобряване на отношенията между заинтересованите срани в спора.
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Нормативна уредба в ЕС  

 
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 

- R(98)1 относно семейната медиация 
- R(99)19 относно медиацията по наказателни въпроси 
- R(2001)9 относно медиацията между административни власти и частни 
лица 
- R(2002)10 за медиация по граждански въпроси 
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Presentation Notes
1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична тематика и тематика в областта на опазване на околнната среда. Индивидуализиране на подробен, неизчерпателен списък от казуси, при които физически, юридически лица и организации ефективно биха могли да използват медиацията като бърза, рентабилна процедура за извънсъдебно и доброволно решаване на спорове с посочената тематика. Разработване на опростени процедури по индивидуализираните казуси, които да напътстват страните за стъпките и тяхната последователност за решаване на даден спор чрез медиация. Позовоаване на Препоръка №R(2001) 9 на СЕ относно широкия обхват на медиацията и приложението й по отношение на всички административни спорове.2. Анализиране на текущото състояние на действащи стартови програми за медиация към съдилищата, какъв е техния резултат: с първоначално препращане по ограничен кръг избрани подходящи дела, от няколко състава подготвени съдии, и с подбрани отлично подготвени медиатори. 3. Анализ - как са информирани страните по дела за възможността да ползват медиация още с влизането им в съда, както и да бъде на разположение координатор на програмата за медиация, който да им помогне за организирането на медиация.4. Проучване как да бъдат мотивирани адвокатите, които действително търсят интереса на клиента си, да се включат в процедура по медиация. Сред най-големите плюсове са: сигурно решение, което отчита интереса на клиента, бързина и спестяване на сериозни средства, както и възможност да бъдат продължени отношенията с другата страна с реални личностни и икономически ползи за всички. Важно е да се отбележи и, че в случай, че страните и адвокатите преценят, споразумението, постигнато в медиация, може лесно да придобие изпълнителна сила чрез нотариална заверка или одобрение на законосъобразността му от съда. 5. Индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове и в частност- с екологична насоченост и такава по опазване на околната среда. Анализ на недостатъци в нормативната уредба в Закон за медиацията и Административно процесуалния кодекс относно приложимостта на медиацията по АПК и изпълнителната сила на споразумение, постигнато в процедура по медиация. Сравнителен анализ с медиацията като способ за решаване на гражданско- правни спорове и предлагане на механизми за подобряване на приложимостта на медиацията и по административни спорове. Инициране на дискусии с водещи медиатори и съдии от граждански и административни съдилища за изработване на работещ механизъм за прилагане на медиацията по административни спорове и за разработване на предложения за нормативни промени, които да улеснят използването на медиацията.6. Анализ на предимствата на превантивната медиация при оспорване на административни актове относно тяхната целесъобразност по административен ред. Имайки предвид важността на вземане на ефективни и целесъобразни решения от администрацията, които в максимална степен ще обслужват обществения интерес и то при ефективно използване на бюджетни средства, както и имайки предвид, че съгласно законодателството съдебният контрол е за законосъобразност на актовете на администрацията, да бъдат разгледани възможности за подобряване на процеса на контрол на целесъобразността на решенията на администрацията от горестоящия административен орган, както и за възможността за провеждане на медиация с участие на квалифицирани в областта на екологията и околната среда медиатори при оспорване на целесъобразността на даден акт по административен ред.7. Разглеждане на добрите практики и иновативни решения в страни от ЕС и последащия пренос и функционална обвързаност за Република България.Начин на изпълнениеАвстрия е първата страна в ЕС, която законодателно приема процедури за провеждане на медиация в специален административен закон. Те са относими към спорове, свързани с опазване на околната среда (екологични спорове). 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 оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционен проект. Процедурата е често използван способ за разрешаване на спорове в областта на опазване нса околната среда и се прилага и в сферата на градоустройство и инфраструктурни проекти, при проекти за управление на отпадъци, промишлени съоръжения и строителство и др. Положителните аспекти от прилагане на медиация по административни спорове в областта на екологията са откритост и прозрачността в процеса и ролята на медиатора като неутрален посредник, което има за резултат изграждане на доверие и подобряване на отношенията между заинтересованите срани в спора.



 
R(2001)9 относно медиацията между административни власти и частни лица 
 
- България е подписала Препоръка № R(2001)9 на СЕ и като страна по нея 
следва да спазва 
 
- Препоръчва на страните да създадат уредба на медиацията по отношение 
на всички видове административни спорове 
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1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична тематика и тематика в областта на опазване на околнната среда. Индивидуализиране на подробен, неизчерпателен списък от казуси, при които физически, юридически лица и организации ефективно биха могли да използват медиацията като бърза, рентабилна процедура за извънсъдебно и доброволно решаване на спорове с посочената тематика. Разработване на опростени процедури по индивидуализираните казуси, които да напътстват страните за стъпките и тяхната последователност за решаване на даден спор чрез медиация. Позовоаване на Препоръка №R(2001) 9 на СЕ относно широкия обхват на медиацията и приложението й по отношение на всички административни спорове.2. Анализиране на текущото състояние на действащи стартови програми за медиация към съдилищата, какъв е техния резултат: с първоначално препращане по ограничен кръг избрани подходящи дела, от няколко състава подготвени съдии, и с подбрани отлично подготвени медиатори. 3. Анализ - как са информирани страните по дела за възможността да ползват медиация още с влизането им в съда, както и да бъде на разположение координатор на програмата за медиация, който да им помогне за организирането на медиация.4. Проучване как да бъдат мотивирани адвокатите, които действително търсят интереса на клиента си, да се включат в процедура по медиация. Сред най-големите плюсове са: сигурно решение, което отчита интереса на клиента, бързина и спестяване на сериозни средства, както и възможност да бъдат продължени отношенията с другата страна с реални личностни и икономически ползи за всички. Важно е да се отбележи и, че в случай, че страните и адвокатите преценят, споразумението, постигнато в медиация, може лесно да придобие изпълнителна сила чрез нотариална заверка или одобрение на законосъобразността му от съда. 5. Индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове и в частност- с екологична насоченост и такава по опазване на околната среда. Анализ на недостатъци в нормативната уредба в Закон за медиацията и Административно процесуалния кодекс относно приложимостта на медиацията по АПК и изпълнителната сила на споразумение, постигнато в процедура по медиация. Сравнителен анализ с медиацията като способ за решаване на гражданско- правни спорове и предлагане на механизми за подобряване на приложимостта на медиацията и по административни спорове. Инициране на дискусии с водещи медиатори и съдии от граждански и административни съдилища за изработване на работещ механизъм за прилагане на медиацията по административни спорове и за разработване на предложения за нормативни промени, които да улеснят използването на медиацията.6. Анализ на предимствата на превантивната медиация при оспорване на административни актове относно тяхната целесъобразност по административен ред. Имайки предвид важността на вземане на ефективни и целесъобразни решения от администрацията, които в максимална степен ще обслужват обществения интерес и то при ефективно използване на бюджетни средства, както и имайки предвид, че съгласно законодателството съдебният контрол е за законосъобразност на актовете на администрацията, да бъдат разгледани възможности за подобряване на процеса на контрол на целесъобразността на решенията на администрацията от горестоящия административен орган, както и за възможността за провеждане на медиация с участие на квалифицирани в областта на екологията и околната среда медиатори при оспорване на целесъобразността на даден акт по административен ред.7. Разглеждане на добрите практики и иновативни решения в страни от ЕС и последащия пренос и функционална обвързаност за Република България.Начин на изпълнениеАвстрия е първата страна в ЕС, която законодателно приема процедури за провеждане на медиация в специален административен закон. Те са относими към спорове, свързани с опазване на околната среда (екологични спорове). 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 оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционен проект. Процедурата е често използван способ за разрешаване на спорове в областта на опазване нса околната среда и се прилага и в сферата на градоустройство и инфраструктурни проекти, при проекти за управление на отпадъци, промишлени съоръжения и строителство и др. Положителните аспекти от прилагане на медиация по административни спорове в областта на екологията са откритост и прозрачността в процеса и ролята на медиатора като неутрален посредник, което има за резултат изграждане на доверие и подобряване на отношенията между заинтересованите срани в спора.



Защо свързваме  екологичните с административните спорове? 
- Екологичното право регулира: 
     Обществени отношения, свързани с опазването на околната среда от 
замърсяване,  
     Обществени отношения свързани с рационалното използване на природните 
ресурси  
     чл. 55 от Конституцията - право на здравословна и благоприятна околна 
среда 

- Основна роля за регулиране на отношенията: 
   Държавата чрез своя административен апарат - използва властнически метод 
   Екологичното право е подотрасъл на административното право 
   Следователно- екологичните спорове са вид административни спорове- т.е.     
една от страните винаги е административен орган 
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Защо Медиация? Разлики със съдебно дело 

Медиация 
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Гарантирана конфиденциалност 
Запазват се отношенията между 
страните 

Съдебно дело 
По-скъпо 
Много по- бавно 
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Контролът е у съдията 
Публични заседания 
Обикновено отношенията между 
страните се влошават 
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1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична тематика и тематика в областта на опазване на околнната среда. Индивидуализиране на подробен, неизчерпателен списък от казуси, при които физически, юридически лица и организации ефективно биха могли да използват медиацията като бърза, рентабилна процедура за извънсъдебно и доброволно решаване на спорове с посочената тематика. Разработване на опростени процедури по индивидуализираните казуси, които да напътстват страните за стъпките и тяхната последователност за решаване на даден спор чрез медиация. Позовоаване на Препоръка №R(2001) 9 на СЕ относно широкия обхват на медиацията и приложението й по отношение на всички административни спорове.2. Анализиране на текущото състояние на действащи стартови програми за медиация към съдилищата, какъв е техния резултат: с първоначално препращане по ограничен кръг избрани подходящи дела, от няколко състава подготвени съдии, и с подбрани отлично подготвени медиатори. 3. Анализ - как са информирани страните по дела за възможността да ползват медиация още с влизането им в съда, както и да бъде на разположение координатор на програмата за медиация, който да им помогне за организирането на медиация.4. Проучване как да бъдат мотивирани адвокатите, които действително търсят интереса на клиента си, да се включат в процедура по медиация. Сред най-големите плюсове са: сигурно решение, което отчита интереса на клиента, бързина и спестяване на сериозни средства, както и възможност да бъдат продължени отношенията с другата страна с реални личностни и икономически ползи за всички. Важно е да се отбележи и, че в случай, че страните и адвокатите преценят, споразумението, постигнато в медиация, може лесно да придобие изпълнителна сила чрез нотариална заверка или одобрение на законосъобразността му от съда. 5. Индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове и в частност- с екологична насоченост и такава по опазване на околната среда. Анализ на недостатъци в нормативната уредба в Закон за медиацията и Административно процесуалния кодекс относно приложимостта на медиацията по АПК и изпълнителната сила на споразумение, постигнато в процедура по медиация. Сравнителен анализ с медиацията като способ за решаване на гражданско- правни спорове и предлагане на механизми за подобряване на приложимостта на медиацията и по административни спорове. Инициране на дискусии с водещи медиатори и съдии от граждански и административни съдилища за изработване на работещ механизъм за прилагане на медиацията по административни спорове и за разработване на предложения за нормативни промени, които да улеснят използването на медиацията.6. Анализ на предимствата на превантивната медиация при оспорване на административни актове относно тяхната целесъобразност по административен ред. Имайки предвид важността на вземане на ефективни и целесъобразни решения от администрацията, които в максимална степен ще обслужват обществения интерес и то при ефективно използване на бюджетни средства, както и имайки предвид, че съгласно законодателството съдебният контрол е за законосъобразност на актовете на администрацията, да бъдат разгледани възможности за подобряване на процеса на контрол на целесъобразността на решенията на администрацията от горестоящия административен орган, както и за възможността за провеждане на медиация с участие на квалифицирани в областта на екологията и околната среда медиатори при оспорване на целесъобразността на даден акт по административен ред.7. Разглеждане на добрите практики и иновативни решения в страни от ЕС и последащия пренос и функционална обвързаност за Република България.Начин на изпълнениеАвстрия е първата страна в ЕС, която законодателно приема процедури за провеждане на медиация в специален административен закон. Те са относими към спорове, свързани с опазване на околната среда (екологични спорове). 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 оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционен проект. Процедурата е често използван способ за разрешаване на спорове в областта на опазване нса околната среда и се прилага и в сферата на градоустройство и инфраструктурни проекти, при проекти за управление на отпадъци, промишлени съоръжения и строителство и др. Положителните аспекти от прилагане на медиация по административни спорове в областта на екологията са откритост и прозрачността в процеса и ролята на медиатора като неутрален посредник, което има за резултат изграждане на доверие и подобряване на отношенията между заинтересованите срани в спора.
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Ползата от медиацията в числа 
съгласно  изследване на Световната 
банка. 
 
Съгласно Информационно табло на 
ЕС в областта на правосъдието за 
2017 г., продължителността на 
административните дела на първа 
инстанция в България е средно 122 
дни, което поставя България на е 4-
то място в ЕС по бързина на 
производството. Въпреки това 
имайки предвид възможността за 
обжалване на 
първоинстанционните решения, 
отново съдебната процедура е 
значително по-бавна от 
медиационната. 
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- Съгласно АПК АО може сам да преразгледа акта си 
- Процесуална икономия 
- Намаляване натовареността на съдилищата и подобряване правораздаването 
- Подобряване на бизнес климата, на отношенията между институции и 
общественост, на доверието на обществото в административния апарат 
- Пестят се време и средства на страните 
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1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична тематика и тематика в областта на опазване на околнната среда. Индивидуализиране на подробен, неизчерпателен списък от казуси, при които физически, юридически лица и организации ефективно биха могли да използват медиацията като бърза, рентабилна процедура за извънсъдебно и доброволно решаване на спорове с посочената тематика. Разработване на опростени процедури по индивидуализираните казуси, които да напътстват страните за стъпките и тяхната последователност за решаване на даден спор чрез медиация. Позовоаване на Препоръка №R(2001) 9 на СЕ относно широкия обхват на медиацията и приложението й по отношение на всички административни спорове.2. Анализиране на текущото състояние на действащи стартови програми за медиация към съдилищата, какъв е техния резултат: с първоначално препращане по ограничен кръг избрани подходящи дела, от няколко състава подготвени съдии, и с подбрани отлично подготвени медиатори. 3. Анализ - как са информирани страните по дела за възможността да ползват медиация още с влизането им в съда, както и да бъде на разположение координатор на програмата за медиация, който да им помогне за организирането на медиация.4. Проучване как да бъдат мотивирани адвокатите, които действително търсят интереса на клиента си, да се включат в процедура по медиация. Сред най-големите плюсове са: сигурно решение, което отчита интереса на клиента, бързина и спестяване на сериозни средства, както и възможност да бъдат продължени отношенията с другата страна с реални личностни и икономически ползи за всички. Важно е да се отбележи и, че в случай, че страните и адвокатите преценят, споразумението, постигнато в медиация, може лесно да придобие изпълнителна сила чрез нотариална заверка или одобрение на законосъобразността му от съда. 5. Индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове и в частност- с екологична насоченост и такава по опазване на околната среда. Анализ на недостатъци в нормативната уредба в Закон за медиацията и Административно процесуалния кодекс относно приложимостта на медиацията по АПК и изпълнителната сила на споразумение, постигнато в процедура по медиация. Сравнителен анализ с медиацията като способ за решаване на гражданско- правни спорове и предлагане на механизми за подобряване на приложимостта на медиацията и по административни спорове. Инициране на дискусии с водещи медиатори и съдии от граждански и административни съдилища за изработване на работещ механизъм за прилагане на медиацията по административни спорове и за разработване на предложения за нормативни промени, които да улеснят използването на медиацията.6. Анализ на предимствата на превантивната медиация при оспорване на административни актове относно тяхната целесъобразност по административен ред. Имайки предвид важността на вземане на ефективни и целесъобразни решения от администрацията, които в максимална степен ще обслужват обществения интерес и то при ефективно използване на бюджетни средства, както и имайки предвид, че съгласно законодателството съдебният контрол е за законосъобразност на актовете на администрацията, да бъдат разгледани възможности за подобряване на процеса на контрол на целесъобразността на решенията на администрацията от горестоящия административен орган, както и за възможността за провеждане на медиация с участие на квалифицирани в областта на екологията и околната среда медиатори при оспорване на целесъобразността на даден акт по административен ред.7. Разглеждане на добрите практики и иновативни решения в страни от ЕС и последащия пренос и функционална обвързаност за Република България.Начин на изпълнениеАвстрия е първата страна в ЕС, която законодателно приема процедури за провеждане на медиация в специален административен закон. Те са относими към спорове, свързани с опазване на околната среда (екологични спорове). 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 оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционен проект. Процедурата е често използван способ за разрешаване на спорове в областта на опазване нса околната среда и се прилага и в сферата на градоустройство и инфраструктурни проекти, при проекти за управление на отпадъци, промишлени съоръжения и строителство и др. Положителните аспекти от прилагане на медиация по административни спорове в областта на екологията са откритост и прозрачността в процеса и ролята на медиатора като неутрален посредник, което има за резултат изграждане на доверие и подобряване на отношенията между заинтересованите срани в спора.
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Какво пречи на Медиацията по АС 
 

- Неясноти в законодателството. 
- Сложност и многообразие на административните отношения. 
- Йерархическа обусловеност в отношенията между администрация и граждани. 
- Липса на историческа обусловеност и традиция. 
- Липса на информираност. 
- Липса на последователни и устойчиви действия от отговорните институции за 
въвеждането й. 

- Субективни фактори - неразбиране, недоверие и др. 
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Някои нормативни предизвикателства 
 

- Посочване от закона, че медиацията се прилага за „административни спорове, 
свързани с права на потребители“ - очевидна слабост при редакцията на 
нормата, която без детайлен прочит навежда на мисълта, че медиация е 
приложима единствено за спорове, свързани с права на потребители. 
- Ограничението, което въвежда закона медиация да не се провежда, ако закон 
или друг нормативен акт предвижда друг ред за сключване на споразумение, 
след като АПК вече урежда института на споразумението. 
- Липсата на ясна уредба относно правомощията на АО да договаря. 
- Липсата на аналогична разпоредба на чл. 140, ал. 3 от ГПК, за 
административните съдии да напътстват страните по спора към медиация. 
- Липсата на изрична уредба за спиране на преклузивните срокове за обжалване 
на АА при започнала процедура по медиация. 
- Неяснотите около начина на придаване на изпълнителна сила на 
споразумение. 
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Някои фактически пречки 
 

- Неравнопоставеност - отношение на власти и подчинение между АО и 
адресатите на административни актове, което не благоприятства договорни 
процеси, в които страните трябва да бъдат равнопоставени. 
- Оперативна самостоятелност - необходимост АО при всеки отделен случай да 
съобразява дали разполага с власт свободно да договаря. 
- Интересите на трети лица - при всяка медиационна процедура следва да не се 
пренебрегват интересите на трети лица, които биха били засегнати от 
споразумението и същите да вземат участие в него. 
- Равнопоставеност - задължение за АО да взима еднакви решения по сходни 
случаи, при последващ подобен случай следва АО да вземе същото решение. 
- Прозрачност - АО е длъжен да извършват своята дейност и да постановяват 
своите актове прозрачно. Това е в противоречие с поверителността, която е една 
от основните характеристики на медиационната процедура. 
 

Presenter
Presentation Notes
1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична тематика и тематика в областта на опазване на околнната среда. Индивидуализиране на подробен, неизчерпателен списък от казуси, при които физически, юридически лица и организации ефективно биха могли да използват медиацията като бърза, рентабилна процедура за извънсъдебно и доброволно решаване на спорове с посочената тематика. Разработване на опростени процедури по индивидуализираните казуси, които да напътстват страните за стъпките и тяхната последователност за решаване на даден спор чрез медиация. Позовоаване на Препоръка №R(2001) 9 на СЕ относно широкия обхват на медиацията и приложението й по отношение на всички административни спорове.2. Анализиране на текущото състояние на действащи стартови програми за медиация към съдилищата, какъв е техния резултат: с първоначално препращане по ограничен кръг избрани подходящи дела, от няколко състава подготвени съдии, и с подбрани отлично подготвени медиатори. 3. Анализ - как са информирани страните по дела за възможността да ползват медиация още с влизането им в съда, както и да бъде на разположение координатор на програмата за медиация, който да им помогне за организирането на медиация.4. Проучване как да бъдат мотивирани адвокатите, които действително търсят интереса на клиента си, да се включат в процедура по медиация. Сред най-големите плюсове са: сигурно решение, което отчита интереса на клиента, бързина и спестяване на сериозни средства, както и възможност да бъдат продължени отношенията с другата страна с реални личностни и икономически ползи за всички. Важно е да се отбележи и, че в случай, че страните и адвокатите преценят, споразумението, постигнато в медиация, може лесно да придобие изпълнителна сила чрез нотариална заверка или одобрение на законосъобразността му от съда. 5. Индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове и в частност- с екологична насоченост и такава по опазване на околната среда. Анализ на недостатъци в нормативната уредба в Закон за медиацията и Административно процесуалния кодекс относно приложимостта на медиацията по АПК и изпълнителната сила на споразумение, постигнато в процедура по медиация. Сравнителен анализ с медиацията като способ за решаване на гражданско- правни спорове и предлагане на механизми за подобряване на приложимостта на медиацията и по административни спорове. Инициране на дискусии с водещи медиатори и съдии от граждански и административни съдилища за изработване на работещ механизъм за прилагане на медиацията по административни спорове и за разработване на предложения за нормативни промени, които да улеснят използването на медиацията.6. Анализ на предимствата на превантивната медиация при оспорване на административни актове относно тяхната целесъобразност по административен ред. Имайки предвид важността на вземане на ефективни и целесъобразни решения от администрацията, които в максимална степен ще обслужват обществения интерес и то при ефективно използване на бюджетни средства, както и имайки предвид, че съгласно законодателството съдебният контрол е за законосъобразност на актовете на администрацията, да бъдат разгледани възможности за подобряване на процеса на контрол на целесъобразността на решенията на администрацията от горестоящия административен орган, както и за възможността за провеждане на медиация с участие на квалифицирани в областта на екологията и околната среда медиатори при оспорване на целесъобразността на даден акт по административен ред.7. Разглеждане на добрите практики и иновативни решения в страни от ЕС и последащия пренос и функционална обвързаност за Република България.Начин на изпълнениеАвстрия е първата страна в ЕС, която законодателно приема процедури за провеждане на медиация в специален административен закон. Те са относими към спорове, свързани с опазване на околната среда (екологични спорове). 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 оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционен проект. Процедурата е често използван способ за разрешаване на спорове в областта на опазване нса околната среда и се прилага и в сферата на градоустройство и инфраструктурни проекти, при проекти за управление на отпадъци, промишлени съоръжения и строителство и др. Положителните аспекти от прилагане на медиация по административни спорове в областта на екологията са откритост и прозрачността в процеса и ролята на медиатора като неутрален посредник, което има за резултат изграждане на доверие и подобряване на отношенията между заинтересованите срани в спора.



Добри практики от ЕС 
 

- Съдебно инициирана, поощрявана от съдиите по делата медиация (препращане); 
Възможност за въвеждане на задължителна медиация (където е приложимо, пример 
Италия - между март 2011 и октомври 2012 г. инициирани 220 000 медиации) 
Задължителна информационна среща относно използването на медиацията в някои страни 
(Чехия, Англия по някои дела) 
- Данъчни стимули: 

Италия- право на властите да предоставят данъчни облекчения под формата на данъчен 
кредит в размер до 500 евро (при успешна медиация) и до 250 евро, в случай, че 
медиацията не е завършила с успех. 

- Възстановяване на част от платените съдебни разноски (при вече заведено дело): 
Румъния - ако страните решат съдебен спор чрез медиация, получават обратно всички 
платени до този момент съдебни разноски; 
Полша-  възстановява се 75% от платената такса при постигане на споразумение при 
съдебна процедура;  

-  Изпълняемост на споразумения, постигнати чрез медиация- 
Полша - чрез подписването на споразумението страните дават съгласието си за искане на 
одобрението на съда за придаване на изпълнителна сила на споразумението.  
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Предлагаме мерки  
- Подготвяне на набор от нормативни промени в Закон за медиацията и АПК, които да 
регламентират медиацията по административни спорове. 
- Предприемане на широка информационна кампания за предимствата на медиацията 
и начина на използване. 
- Предвиждане на задължение адвокатите да информират клиентите си за 
възможността за използване на медиация. 
- Иницииране на широк дебат, в който да вземат участие широк кръг от представители 
на изпълнителната власт от различни нива на административния апарат, 
административни съдии, неправителствени организации и представители на 
гражданското общество за приложимостта на медиацията по към конкретни 
административни спорове.  Създаване на документ, в който да се закрепят принципни 
положения и препоръки към административните органи за приложимостта на 
медиацията при отделни административни спорове. 
- Дискусия за нуждата и възможността да бъде създаден централизиран орган, по 
медиация. 
- Обучение на медиатори, които да водят медиации по екологични спорове, отчитайки 
спецификите на административното правоотношение. 
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1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична тематика и тематика в областта на опазване на околнната среда. Индивидуализиране на подробен, неизчерпателен списък от казуси, при които физически, юридически лица и организации ефективно биха могли да използват медиацията като бърза, рентабилна процедура за извънсъдебно и доброволно решаване на спорове с посочената тематика. Разработване на опростени процедури по индивидуализираните казуси, които да напътстват страните за стъпките и тяхната последователност за решаване на даден спор чрез медиация. Позовоаване на Препоръка №R(2001) 9 на СЕ относно широкия обхват на медиацията и приложението й по отношение на всички административни спорове.2. Анализиране на текущото състояние на действащи стартови програми за медиация към съдилищата, какъв е техния резултат: с първоначално препращане по ограничен кръг избрани подходящи дела, от няколко състава подготвени съдии, и с подбрани отлично подготвени медиатори. 3. Анализ - как са информирани страните по дела за възможността да ползват медиация още с влизането им в съда, както и да бъде на разположение координатор на програмата за медиация, който да им помогне за организирането на медиация.4. Проучване как да бъдат мотивирани адвокатите, които действително търсят интереса на клиента си, да се включат в процедура по медиация. Сред най-големите плюсове са: сигурно решение, което отчита интереса на клиента, бързина и спестяване на сериозни средства, както и възможност да бъдат продължени отношенията с другата страна с реални личностни и икономически ползи за всички. Важно е да се отбележи и, че в случай, че страните и адвокатите преценят, споразумението, постигнато в медиация, може лесно да придобие изпълнителна сила чрез нотариална заверка или одобрение на законосъобразността му от съда. 5. Индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове и в частност- с екологична насоченост и такава по опазване на околната среда. Анализ на недостатъци в нормативната уредба в Закон за медиацията и Административно процесуалния кодекс относно приложимостта на медиацията по АПК и изпълнителната сила на споразумение, постигнато в процедура по медиация. Сравнителен анализ с медиацията като способ за решаване на гражданско- правни спорове и предлагане на механизми за подобряване на приложимостта на медиацията и по административни спорове. Инициране на дискусии с водещи медиатори и съдии от граждански и административни съдилища за изработване на работещ механизъм за прилагане на медиацията по административни спорове и за разработване на предложения за нормативни промени, които да улеснят използването на медиацията.6. Анализ на предимствата на превантивната медиация при оспорване на административни актове относно тяхната целесъобразност по административен ред. Имайки предвид важността на вземане на ефективни и целесъобразни решения от администрацията, които в максимална степен ще обслужват обществения интерес и то при ефективно използване на бюджетни средства, както и имайки предвид, че съгласно законодателството съдебният контрол е за законосъобразност на актовете на администрацията, да бъдат разгледани възможности за подобряване на процеса на контрол на целесъобразността на решенията на администрацията от горестоящия административен орган, както и за възможността за провеждане на медиация с участие на квалифицирани в областта на екологията и околната среда медиатори при оспорване на целесъобразността на даден акт по административен ред.7. Разглеждане на добрите практики и иновативни решения в страни от ЕС и последащия пренос и функционална обвързаност за Република България.Начин на изпълнениеАвстрия е първата страна в ЕС, която законодателно приема процедури за провеждане на медиация в специален административен закон. Те са относими към спорове, свързани с опазване на околната среда (екологични спорове). 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 оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционен проект. Процедурата е често използван способ за разрешаване на спорове в областта на опазване нса околната среда и се прилага и в сферата на градоустройство и инфраструктурни проекти, при проекти за управление на отпадъци, промишлени съоръжения и строителство и др. Положителните аспекти от прилагане на медиация по административни спорове в областта на екологията са откритост и прозрачността в процеса и ролята на медиатора като неутрален посредник, което има за резултат изграждане на доверие и подобряване на отношенията между заинтересованите срани в спора.



Предлагаме мерки  
- Нормативно закрепване на задължение за административния орган да търси 
начини за доброволно разрешаване на спорове. 
- Обмисляне на различни стимули (фискални, данъчни и др.) при използване 
на медиация. 
- Обмисляне на възможността за въвеждане на задължителна информационна 
среща по медиация. 
- Създаване на аналогична разпоредба на чл. 140, ал. 3 от ГПК, за 
административните съдии да напътстват страните по спора към медиация. 
- Уреждане на статута на постигнато в процедура по медиация споразумение и 
как на практика ще бъде изпълнявано. 
- Провеждане на обучения и напътстване на администрацията под формата на 
етични кодекси или други правила, да търси консенсусни решения при 
възникване на спор със заинтересованите лица. 
- Създаване на Центрове по медиация към административните съдилища. 
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Психологически аспекти 
 

- Как следва да се подхожда в медиации по административни спорове към 
страните. 
- Разлики между страните в медиацията по граждански спорове 
- Психология на администрацията и възприемането й от обществото 
- Има ли антагонизъм между граждани и администрация и ще се подобри ли 
общуването при реално въвеждане на медиацията като способ за разрешаване на 
административни спорове 
- Удовлетвореност на граждани и организации,  
- По-детайлен подход в разбиране от администрацията на ролята й (да договаря 
споразумение) и на задълженията й (извършване на административна услуга- 
клиентско ориентиране) 
- Съдиите 
- Адвокатите 
- Страните 
- Медиаторите 
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Предизвикателства от гледна точка на медиатора 
 

- Предстои ми медиация по административен спор - сега накъде? 
 
- Как да се подходи към страни, намиращи се в отношения власт - подчинение 

 
- Страни с различна мотивация: едната лична, другата служебна 
 
- Материята е сложна: множество нормативни актове; императивни норми; 
може ли АО да договаря; валидно ли ще е споразумението, което ще сключи; 
как да се изпълни то ако страните не го изпълняват и т.н. и т.н. 
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Гледната точка на еколога. Защо медиация? 
 

Защо медиация 
- Да се намалят решенията взимани „на тъмно“ 
- В дух на конструктивен диалог да се взимат най- целесъобразни за опазване на 
околната среда решения 
- Да се подпомогне бизнеса с по- бързо решаване на спорове с 

администрацията 
 

Каква е ролята му в проекта 
- Не може да има медиация по ЕС без обучени медиатори в тази материя 
- Да насочи медиаторите към: 

• основните особености на екологичните правоотношения 
• експерти в тази област 
• най- чести случаи на възникване на спорове с администрацията 
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1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична тематика и тематика в областта на опазване на околнната среда. Индивидуализиране на подробен, неизчерпателен списък от казуси, при които физически, юридически лица и организации ефективно биха могли да използват медиацията като бърза, рентабилна процедура за извънсъдебно и доброволно решаване на спорове с посочената тематика. Разработване на опростени процедури по индивидуализираните казуси, които да напътстват страните за стъпките и тяхната последователност за решаване на даден спор чрез медиация. Позовоаване на Препоръка №R(2001) 9 на СЕ относно широкия обхват на медиацията и приложението й по отношение на всички административни спорове.2. Анализиране на текущото състояние на действащи стартови програми за медиация към съдилищата, какъв е техния резултат: с първоначално препращане по ограничен кръг избрани подходящи дела, от няколко състава подготвени съдии, и с подбрани отлично подготвени медиатори. 3. Анализ - как са информирани страните по дела за възможността да ползват медиация още с влизането им в съда, както и да бъде на разположение координатор на програмата за медиация, който да им помогне за организирането на медиация.4. Проучване как да бъдат мотивирани адвокатите, които действително търсят интереса на клиента си, да се включат в процедура по медиация. Сред най-големите плюсове са: сигурно решение, което отчита интереса на клиента, бързина и спестяване на сериозни средства, както и възможност да бъдат продължени отношенията с другата страна с реални личностни и икономически ползи за всички. Важно е да се отбележи и, че в случай, че страните и адвокатите преценят, споразумението, постигнато в медиация, може лесно да придобие изпълнителна сила чрез нотариална заверка или одобрение на законосъобразността му от съда. 5. Индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове и в частност- с екологична насоченост и такава по опазване на околната среда. Анализ на недостатъци в нормативната уредба в Закон за медиацията и Административно процесуалния кодекс относно приложимостта на медиацията по АПК и изпълнителната сила на споразумение, постигнато в процедура по медиация. Сравнителен анализ с медиацията като способ за решаване на гражданско- правни спорове и предлагане на механизми за подобряване на приложимостта на медиацията и по административни спорове. Инициране на дискусии с водещи медиатори и съдии от граждански и административни съдилища за изработване на работещ механизъм за прилагане на медиацията по административни спорове и за разработване на предложения за нормативни промени, които да улеснят използването на медиацията.6. Анализ на предимствата на превантивната медиация при оспорване на административни актове относно тяхната целесъобразност по административен ред. Имайки предвид важността на вземане на ефективни и целесъобразни решения от администрацията, които в максимална степен ще обслужват обществения интерес и то при ефективно използване на бюджетни средства, както и имайки предвид, че съгласно законодателството съдебният контрол е за законосъобразност на актовете на администрацията, да бъдат разгледани възможности за подобряване на процеса на контрол на целесъобразността на решенията на администрацията от горестоящия административен орган, както и за възможността за провеждане на медиация с участие на квалифицирани в областта на екологията и околната среда медиатори при оспорване на целесъобразността на даден акт по административен ред.7. Разглеждане на добрите практики и иновативни решения в страни от ЕС и последащия пренос и функционална обвързаност за Република България.Начин на изпълнениеАвстрия е първата страна в ЕС, която законодателно приема процедури за провеждане на медиация в специален административен закон. Те са относими към спорове, свързани с опазване на околната среда (екологични спорове). 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 оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционен проект. Процедурата е често използван способ за разрешаване на спорове в областта на опазване нса околната среда и се прилага и в сферата на градоустройство и инфраструктурни проекти, при проекти за управление на отпадъци, промишлени съоръжения и строителство и др. Положителните аспекти от прилагане на медиация по административни спорове в областта на екологията са откритост и прозрачността в процеса и ролята на медиатора като неутрален посредник, което има за резултат изграждане на доверие и подобряване на отношенията между заинтересованите срани в спора.
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- Има нормативни пречки за безпроблемно и непротиворечиво прилагане на 
медиация по АС - следва да се индивидуализират. 
- Да се анализират добрите европейски практики: няма да „откриваме топлата 
вода“. 
- Да се анализира обхватът на приложимото законодателство. 
- Да се предложат набор от нормативни промени, както и план за действие до 
евентуалното им законодателно приемане. 
- Да се подпомагат всички други експерти с оглед законосъобразно изпълнение 
на проекта. 
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1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична тематика и тематика в областта на опазване на околнната среда. Индивидуализиране на подробен, неизчерпателен списък от казуси, при които физически, юридически лица и организации ефективно биха могли да използват медиацията като бърза, рентабилна процедура за извънсъдебно и доброволно решаване на спорове с посочената тематика. Разработване на опростени процедури по индивидуализираните казуси, които да напътстват страните за стъпките и тяхната последователност за решаване на даден спор чрез медиация. Позовоаване на Препоръка №R(2001) 9 на СЕ относно широкия обхват на медиацията и приложението й по отношение на всички административни спорове.2. Анализиране на текущото състояние на действащи стартови програми за медиация към съдилищата, какъв е техния резултат: с първоначално препращане по ограничен кръг избрани подходящи дела, от няколко състава подготвени съдии, и с подбрани отлично подготвени медиатори. 3. Анализ - как са информирани страните по дела за възможността да ползват медиация още с влизането им в съда, както и да бъде на разположение координатор на програмата за медиация, който да им помогне за организирането на медиация.4. Проучване как да бъдат мотивирани адвокатите, които действително търсят интереса на клиента си, да се включат в процедура по медиация. Сред най-големите плюсове са: сигурно решение, което отчита интереса на клиента, бързина и спестяване на сериозни средства, както и възможност да бъдат продължени отношенията с другата страна с реални личностни и икономически ползи за всички. Важно е да се отбележи и, че в случай, че страните и адвокатите преценят, споразумението, постигнато в медиация, може лесно да придобие изпълнителна сила чрез нотариална заверка или одобрение на законосъобразността му от съда. 5. Индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове и в частност- с екологична насоченост и такава по опазване на околната среда. Анализ на недостатъци в нормативната уредба в Закон за медиацията и Административно процесуалния кодекс относно приложимостта на медиацията по АПК и изпълнителната сила на споразумение, постигнато в процедура по медиация. Сравнителен анализ с медиацията като способ за решаване на гражданско- правни спорове и предлагане на механизми за подобряване на приложимостта на медиацията и по административни спорове. Инициране на дискусии с водещи медиатори и съдии от граждански и административни съдилища за изработване на работещ механизъм за прилагане на медиацията по административни спорове и за разработване на предложения за нормативни промени, които да улеснят използването на медиацията.6. Анализ на предимствата на превантивната медиация при оспорване на административни актове относно тяхната целесъобразност по административен ред. Имайки предвид важността на вземане на ефективни и целесъобразни решения от администрацията, които в максимална степен ще обслужват обществения интерес и то при ефективно използване на бюджетни средства, както и имайки предвид, че съгласно законодателството съдебният контрол е за законосъобразност на актовете на администрацията, да бъдат разгледани възможности за подобряване на процеса на контрол на целесъобразността на решенията на администрацията от горестоящия административен орган, както и за възможността за провеждане на медиация с участие на квалифицирани в областта на екологията и околната среда медиатори при оспорване на целесъобразността на даден акт по административен ред.7. Разглеждане на добрите практики и иновативни решения в страни от ЕС и последащия пренос и функционална обвързаност за Република България.Начин на изпълнениеАвстрия е първата страна в ЕС, която законодателно приема процедури за провеждане на медиация в специален административен закон. Те са относими към спорове, свързани с опазване на околната среда (екологични спорове). 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 оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционен проект. Процедурата е често използван способ за разрешаване на спорове в областта на опазване нса околната среда и се прилага и в сферата на градоустройство и инфраструктурни проекти, при проекти за управление на отпадъци, промишлени съоръжения и строителство и др. Положителните аспекти от прилагане на медиация по административни спорове в областта на екологията са откритост и прозрачността в процеса и ролята на медиатора като неутрален посредник, което има за резултат изграждане на доверие и подобряване на отношенията между заинтересованите срани в спора.



Рамка на обученията 
ОБЩА ЧАСТ 
Кратко запознаване с проекта и постигнатото до момента. 
Кратко изложение на най-важните констатации от проведените анализи и 
анкети. 
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ 
Специфики на административния спор и в частност екологични спорове от 
гледна точка на: юрист; медиатор; психолог; еколог. 
Разиграване на казуси на медиация при спорове с екологична насоченост. 
ДИСКУСИЯ 
Отворена форма за дискусия между присъстващи и организатори, в която да 
бъде дискутирано обучението, както и да бъдат дадени предложения от 
участващите, на които да се даде гласност чрез Проекта. 
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Какво ще получите от обучението 
 

- Познания в областта на административните и в частност екологичните правоотношения и 
спорове. 
- Възможност за реализация при провеждане на медиации в един изключително актуален 
сектор от обществения живот, какъвто е екологията и опазването на околната среда. 
- Практически поглед върху най-често срещани и интересни екологични казуси. 
- Възможност за дискусия  и изслушване и популяризиране в рамките на проекта на Вашата 
гледна точка и предложения за нормативни промени, за подобряване на правената рамка и 
приложимостта на медиацията. 
- Получавате документ, удостоверяващ участието ви в обучение по екология и опазване на 
околната среда. 
- При желание и съгласие от Ваша страна ще бъдете вписани в регистър на медиаторите, 
преминали обучение в сферата на екологията и видове спорове в сектора, който ще бъде 
публикуван на създадения в рамките на Проекта информационен портал по Медиация. 
- Възможност да участвате от самото начало в процеса на разработване на работещи 
решения за популяризиране и прилагане на практика на медиацията по административни 
и в частност екологични спорове. 
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1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична тематика и тематика в областта на опазване на околнната среда. Индивидуализиране на подробен, неизчерпателен списък от казуси, при които физически, юридически лица и организации ефективно биха могли да използват медиацията като бърза, рентабилна процедура за извънсъдебно и доброволно решаване на спорове с посочената тематика. Разработване на опростени процедури по индивидуализираните казуси, които да напътстват страните за стъпките и тяхната последователност за решаване на даден спор чрез медиация. Позовоаване на Препоръка №R(2001) 9 на СЕ относно широкия обхват на медиацията и приложението й по отношение на всички административни спорове.2. Анализиране на текущото състояние на действащи стартови програми за медиация към съдилищата, какъв е техния резултат: с първоначално препращане по ограничен кръг избрани подходящи дела, от няколко състава подготвени съдии, и с подбрани отлично подготвени медиатори. 3. Анализ - как са информирани страните по дела за възможността да ползват медиация още с влизането им в съда, както и да бъде на разположение координатор на програмата за медиация, който да им помогне за организирането на медиация.4. Проучване как да бъдат мотивирани адвокатите, които действително търсят интереса на клиента си, да се включат в процедура по медиация. Сред най-големите плюсове са: сигурно решение, което отчита интереса на клиента, бързина и спестяване на сериозни средства, както и възможност да бъдат продължени отношенията с другата страна с реални личностни и икономически ползи за всички. Важно е да се отбележи и, че в случай, че страните и адвокатите преценят, споразумението, постигнато в медиация, може лесно да придобие изпълнителна сила чрез нотариална заверка или одобрение на законосъобразността му от съда. 5. Индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове и в частност- с екологична насоченост и такава по опазване на околната среда. Анализ на недостатъци в нормативната уредба в Закон за медиацията и Административно процесуалния кодекс относно приложимостта на медиацията по АПК и изпълнителната сила на споразумение, постигнато в процедура по медиация. Сравнителен анализ с медиацията като способ за решаване на гражданско- правни спорове и предлагане на механизми за подобряване на приложимостта на медиацията и по административни спорове. Инициране на дискусии с водещи медиатори и съдии от граждански и административни съдилища за изработване на работещ механизъм за прилагане на медиацията по административни спорове и за разработване на предложения за нормативни промени, които да улеснят използването на медиацията.6. Анализ на предимствата на превантивната медиация при оспорване на административни актове относно тяхната целесъобразност по административен ред. Имайки предвид важността на вземане на ефективни и целесъобразни решения от администрацията, които в максимална степен ще обслужват обществения интерес и то при ефективно използване на бюджетни средства, както и имайки предвид, че съгласно законодателството съдебният контрол е за законосъобразност на актовете на администрацията, да бъдат разгледани възможности за подобряване на процеса на контрол на целесъобразността на решенията на администрацията от горестоящия административен орган, както и за възможността за провеждане на медиация с участие на квалифицирани в областта на екологията и околната среда медиатори при оспорване на целесъобразността на даден акт по административен ред.7. Разглеждане на добрите практики и иновативни решения в страни от ЕС и последащия пренос и функционална обвързаност за Република България.Начин на изпълнениеАвстрия е първата страна в ЕС, която законодателно приема процедури за провеждане на медиация в специален административен закон. Те са относими към спорове, свързани с опазване на околната среда (екологични спорове). 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 оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционен проект. Процедурата е често използван способ за разрешаване на спорове в областта на опазване нса околната среда и се прилага и в сферата на градоустройство и инфраструктурни проекти, при проекти за управление на отпадъци, промишлени съоръжения и строителство и др. Положителните аспекти от прилагане на медиация по административни спорове в областта на екологията са откритост и прозрачността в процеса и ролята на медиатора като неутрален посредник, което има за резултат изграждане на доверие и подобряване на отношенията между заинтересованите срани в спора.
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