








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. Обучения 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 12 

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 
Обучения в областта на екологията и 
опазване на околната среда. 

                        

4 Предложение за нормативни промени 
                        

5 Публичност и информираност                         





- Проведена анкети с отговори от 24 общини за най- често издаваните и 
оспорвани актове в областта на екологията. Приложимост на медиацията: 
• 54%- За действие (бездействие) на административни органи – (например безстопанствени 

кучета, третиране за дезинфекция, дератизация и дезинсекция, изсичане на гори и др. 
• 42%- Нови наредби или при проблеми със съществуващи нормативни документи– изисквания, 

такси и т.н. 
• 25%- Обсъждане на ОВОС 
• 21%- При защита на планове и програми за управление на защитени зони 

- Проведена анкета между съдии и адвокати за информираност и 
приложимост на медиация по административни спорове: 
• отговорили 78% адвокати, 21% съдии; 
• 100% - не са участвали в медиация по административни спорове/ 100% считат, че е приложима 
• 63% от адвокатите и 67% от съдиите информират клиентите/ страните за възможността за 

медиация по административни спорове; 
• Предлагат нормативни промени- въвеждане на задължителна медиация, регламентиране на 

медиацията в АПК, възможност съдиите да водят медиации 

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.



- Проведени бяха разяснителна кампания под формата на еднодневни 
информационни дни, съответно в градовете София, Пловдив, Велико 
Търново и Варна. Общия брой на участниците в кампанията до момента е 84, 
като присъстваха еколози, медиатори, адвокати, юристи и други 
заинтересовани лица. 
 

- С днешното обучение стартира втория етап от тази дейност – провеждане на 
двудневни специализирани обучения в градовете София, Пловдив, Велико 
Търново и Варна, които следва да обхванат минимум 40 участника: 
• София- 3 и 4 май; 
• Пловдив- 30 и 31 май; 
• Велико Търново- 5 и 6 юни; 
• Варна- 7 и 8 юни 

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.



- Създаден е информационен портал за екомедиация www.ecomediacia.com, 
който ще съдържа информация с насоченост към спорове по екологични 
проблеми – в процес на разработване на съдържание. 

- Изготвени са предвидените по проекта анализи на тема: 
• Анализ на нормативната уредба на медиацията по административни спорове и на 

съществуващи слабости, които възпрепятстват прилагане на извънсъдебни способи за 
решаване на административни спорове и в частност - с екологична насоченост. 

• 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. 

• Анализ за информираност на страните и методи за насърчаване на адвокатите да 
информират клиентите си за възможностите за провеждане на медиация 
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Какво предстои? 
 
- Разработване и изпращане до компетентните институции на 

набор от предложения за нормативни промени за въвеждане на 
медиацията по административни и в частност екологични 
спорове- до септември 2018 г.  

- Оформяне на информационния портал по медиация 
- Провеждане на предвидените двудневни обучения. 
- Провеждане на широка информационна и комуникационна 

кампания. 
- Септември 2018 г.- край на дейностите по 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.



Какво ще получите от обучението 
 

- Познания в областта медиацията, на административните и в частност 
екологичните правоотношения и спорове. 
- Практически поглед върху някои екологични казуси. 
- Информация за развитие на медиация по екологични спорове в ЕС и 

по света. 
- 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 сертификат, удостоверяващ участието ви в обучението. 
- 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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- Препоръка №R(2001) 9 на СЕ за алтернативите на съдебния спор между 
административните органи и частните лица дава основните насоки за 
имплементиране на медиацията по АС 

- Медиацията по екологични спорове е възможна по сега действащото право, 
но трудно приложима 

- Налагат се редица нормативни промени за да се „легализира“ 
- Екомедиацията е добре познат и широко използван метод за решаване на 

спорове по света, а вече и в Европа 
- Нужда от популяризиране и легитимиране на екомедиацията- разкриване на 

Центрове по медиация към административните съдилища 
 



- Подготвяне на промени в Закон за медиацията и АПК, които да 
регламентират медиацията по административни спорове: 

• да бъде изрично уредена медиацията като алтернативен способ за решаване на 
административни спорове; 

• Уреждане на статута на постигнато в процедура по медиация по административен спор 
споразумение и как на практика ще бъде изпълнявано; Възможно е да се сключва 
споразумение по чл. 20 или чл. 178 от АПК, което да се постига в процедура по 
медиация; 

• Да се уреди спиране на теченето на преклузивни срокове докато тече процедура по 
медиация, 

• Създаване в АПК на аналогична разпоредба на чл. 140, ал. 3 от ГПК, за 
административните съдии да напътстват страните по спора към медиация; 

 



- Нормативно закрепено задължение за адвокатите да информират клиентите си за възможността за 
използване на медиация; 

- Допълване на нормативната уредба, регламентираща обученията на медиатори, със специфични 
изисквания за провеждане на медиации по административни спорове- да може медиаторът да преценя 
дали по дадения казус е допустимо административният орган да договаря; 

- Повишаване квалификацията на администрацията с практически умения, кога могат да прилагат 
института на споразумението по административни спорове; 

- Нормативно закрепване на задължение за административния орган да търси начини за доброволно 
разрешаване административен спор, когато е приложима; 

- Предвиждане на бюджет в отделните администрации за покриване на разходи за медиации; 
- Различни стимули (фискални, данъчни и др.) при използване на медиация по административни 

спорове); 
- Законодателни промени за въвеждане на възможност за медиация и постигане на споразумение при 

спор относно наказателни постановления 



- Обмисляне възможността за създаване на Централизиран орган по публична медиация 
към Министерство на правосъдието, който: 
• Да дава становища при поискване от АО дали е допустима медиация по определен 

казус; 
• Да разработва обучения за повишаване на квалификацията на медиатори по 

административни спорове, 
• Да следи за качеството на провежданите медиации, 
• Да има дисциплинарни правомощия по отношение на медиаторите, извършващи 

медиации по административни спорове. 
• Да води регистър на медиатори, извършващи медиации по административни спорове; 
• Да провежда превантивни анализи на възможни спорни административни казуси и да 

съдейства за провеждане на превантивни медиации 



 
Съгласно Доклада на Европейския парламент най- ниският процент 
успеваемост по медиационни процедури, при който отново те биха 
били: 
 
• по- времеспестяващи в сравнение със съдебна процедура е 19%; 
• по- разходоспестяващи от съдебна процедура- 24%.  

 



Брой на медиациите Страни Брой на страните % от държавите в ЕС 

Повече от 10 000 
Германия, Италия, Холандия, Обединено 

кралство 
4 14% 

Между 5000 и 10000 Унгария и Полша 2 7% 

Между 2000 и 5000 Белгия, Франция, Словения 3 11% 

Между 500 и 2000 
Австрия, Дания, Ирландия, Румъния, 

Словакия, Испания 
6 21% 

По- малко от 500 

България, Хърватска, Кипър, Чехия, 

Естония, Финландия, Гърция, Латвия, 

Литва, Люксембург, Малта, Португалия, 

Швеция 

13 46% 



Препоръки: 
• Да бъдат обучени административни съдии и съдии от районните съдилища, 

пред които се водят наказателни деля от административен характер в  
препращане към медиация; 

• Да бъдат обучени медиатори по административни и в частност екологични 
спорове; 

• Да бъде създадена пилотна програма (със съдействие на държавата и 
неправителствени организации) за препращане на наказателни дела от 
административен характер в някои от вече създадените Центрове за 
спогодби и медиация към районните съдилища, 

• Да бъде изготвена стратегия за създаване на Центрове за спогодби и 
медиация и към административните съдилища. 
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• Заинтересованите лица разбират различните гледни точки 
• Помага за намаляване на общественото напрежение  
• Помага да се стигне до креативни решения на проблема  
• Споразумението не оставя никоя от страните напълно 

неудовлетворена  
• По- бързо  
• По- евтино 
• Решенето е по- трайно, тъй като процесът създава усещане 

за лична ангажираност и собственост  
 



 

• Слабости при подготовка на медиационния процес- много 
заинтересовани страни- трудно за организиране, липса на ключови 
заинтересовани страни 

•  Страните рядко използват медиатор/ друг вид независим посредник 
•  Много бегли познания за ролята на медиатора  и за процеса на откриване 

на решения  
• Бегли познания в областта на екологията и опазване на околната среда и 

трудност за формулиране на алтернативни по- добри решения 
• Противоречива роля на неправителствените и екологични организации 
• Интереси на трети лица, скрити зад привидни заинтересовани страни  
• Слаба воля за отстъпки и постигане на консенсус и липса на разбиране на 

ползите от него  
• Липса на обвързващо споразумение и проследяване на изпълнението му  
 



• Осигуряване на политическа подкрепа на процеса и присъствие 
на всички значими заинтересовани страни  

• Избор на неутрален медиатор 
• Информиране на заинтересованите страни за особеностите и 

начина на провеждане на процеса (приемане на дневен ред)  
• Мотивиране на важните заинтересовани страни (ползващи се с 

добро обществено мнение и авторитет) да съдействат  
• Внимателно изучаване и подготовка на процеса от медиатора  
• Подсигуряване на устойчив резултат- поемане на реални 

задължения по постигнатото споразумение и следене за тяхното 
изпълнение.  

 



 

15 неща, които трябва да знаем за екологичната медиация- публикация на проф. Лорънс 
Съскинд (Харвардски университет) 

 
1. Екологичната медиация може да бъде използвана преди да е взето дадено решение с 
екологична насоченост, след като има постановен спорен акт (н.е. за финансиране, 
лицензиране и др.), както и когато спорът е вече в съда. 
2. Екологичната медиация работи само ако страните са мотивирани да дойдат на масата за 
преговори. Добре е да имат много различни мотивации (лоша BATNA (най-добри 
алтернативи за преговореното споразумение ), възможност да се създаде стойност, 
възможност за подобряване на дълготрайните отношенията, натиск от коалиционни 
партньори и др.) 
3. Екологичната медиация се нуждае от ръководител на процеса; в идеалния случай 
професионален медиатор или медиатори (но не винаги). Този човек трябва да бъде 
приемлив за всички страни, поканени да се явят на масата. 
4. Страните в Екологичната медиация трябва да имат шанса да участват или поне да 
одобрят дневния ред, основните правила, избора на страните, графика и други елементи на 
процеса преди започване на Екологичната медиация. 

 

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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5.Изключително разумно е медиаторите да се включат в разнообразни дейности „извън масата за 
преговори“. Медиаторът може също така да работи със страните, за да им помогне да поддържат 
връзка с техните представители през целия процес. 
6. ЕМ работи най-добре, когато има възможности за съвместно проучване на фактите – да бъде силно 
интерактивна, включваща всички представители на заинтересованите страни в посочването на 
въпросите, на които трябва да се отговори, мнение на различни експерти и вземането на решения за 
това какви аналитични методи трябва да се използват. 
7. ЕМ винаги трябва да набляга на възможностите за създаване на добавена стойност (а не само на да 
търси най- евтиното решение). 
8. ЕМ никога не може да замества вземането на решения от оправомощените държавни органи. Тя 
обаче може да допълва формалното вземане на решение. 
9. ЕМ по необходимост ще има различни форми в различни законови контексти по света. 
10. Резултатите от медиацията не следват формата на съдебните решения, затова често не могат да 
бъдат придружени от правна обосновка, която оправдава постигането на споразумение /тук ако се 
следва формалния процес по АПК- следва да има обосновка на постигнатото споразумение/. 
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11. Медиаторът е отговорен и следва да постигне баланс между изискването за поверителност и за 
прозрачност на процеса.  
12. Съществуват значителни предимства в създаването на "системи" за ЕМ, а не в използването 
хаотично на всяка възможност за ЕМ. Това често изисква системите за разглеждане на спорове да 
бъдат разрешени със закон или регулация. 
13. Разходите за ЕМ не е необходимо да се разпределят поравно между страните. Всяка страна може 
да допринесе с това, което може. Средствата за подкрепа на ЕМ (независимо кой ги предоставя) 
трябва да се отпускат само с подкрепата на всички участници (може би чрез участието на избран 
изпълнителен комитет на заинтересованите страни). 
14. Необходими са задълбочени анализи за всеки отделен случай - преди, по време и след всяко 
действие, предприети от независими оценители- съсредоточени върху удовлетворението на 
страните по отношение на техните предварително определени BATNAs заедно с чувството за това 
как процесът "работи", като се имат предвид алтернативните начини за справяне с наличната 
ситуация. 
15. Страните, участващи в ЕМ, трябва да се консултират с адвокати. Наличието на адвокати в ЕМ 
обаче не бива да позволява да създават бариери пред неформалния диалог (решаване на проблеми) 
между самите страни. Професионалните медиатори в преговорите за околната среда не трябва да са 
адвокати. 
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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.



 

Уредба на екологичната медиация в Австрия 
 

- Австрия е първата страна в рамките на ЕС, която 
законодателно приема процедури за провеждане на медиация 
в специален административен закон-, относими и към 
спорове, свързани с опазване на околната среда.  

- 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 се използва често в сферата на 
градоустройството и инфраструктурните обекти, управление 
на отпадъци и др.  
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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.



 

Уредба на екологичната медиация в Австрия (2) 
 

- Австрийското министерство на околната среда, поддържа информационен 
сайт, относно екологичната медиация. Съгласно публикувана там процедура 
екологичната медиация е доброволна, ясно структурирана процедура, в която 
всички засегнати от проект с екологични последици търсят заедно постоянно 
решение. Те се подпомагат в това от професионални, безпристрастни 
медиатори.  

- Правомощията за вземане на окончателно решението остават на политици и 
администрацията.  

- Като инструмент за разрешаване на конфликти, екологичната медиация е 
особено подходяща за инфраструктурни проекти, за предложения за 
изграждане или разширяване на производствените мощности, опазване на 
околната среда, качеството на живота и развитието на земята, проекти, които 
могат да имат въздействие върху околната среда (емисии, потребление на 
енергия) и др. 
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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.



 

Уредба на екологичната медиация в Австрия (3) 
 

- Иновативната черта на екологичната медиация е, че всички заинтересовани 
страни са включени в процеса на подготовка на решение като партньори на 
равна основа и че безпристрастните медиатори ръководят процеса.  

- Екологичната медиация не заменя необходимостта от административно 
решение или акт, но се провеждат обикновено преди да бъде взето това 
политическо или административно решение, така че да има достатъчно 
свобода за водене на преговори за постигане на съгласие.  

- Като резултат, заинтересованите страни са по- склонни да приемат проекта и 
има по-малко формални възражения. 

- По своята същност- това е превантивна медиация- предшества и се стреми са 
предотврати възникването на спор 
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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.



Уредба на екологичната медиация в Австрия (4) 
Фази на екологичната медиация 
- Фаза на иницииране - ако заинтересованите страни са готови да участват в 
екологичната медиация и е решен въпросът с финансирането й започва избор на 
подходящи медиатори. 
- Фаза на подготовка 
• Заинтересованите страни вземат колективно решение относно медиаторите.  
• Медиаторите интервюират всеки заинтересован, за да идентифицират перспективата за 

конфликта и да се уверят, че ще вземат участие всички заинтересовани лица. След това 
посредниците определят кой ще вземе участие в медиацията.  

• Следващата стъпка е да се съгласуват въпросните точки, да се определи целта на процеса 
и съгласуване на "пътна карта" за колективната процедура. 

• Последователността, предметът, процедурните правила и информационната политиката 
по отношение на широката общественост се закрепват в писмено споразумение. 
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Фаза на реализация 
• От позиции към интереси: в началото на преговорите участниците представят своите 

позиции. Основните интереси и нужди след това се изясняват с помощта на 
медиаторите. Това дава възможност на участниците да развият емпатия към нуждите и 
интересите на другите в хода на процеса. 

• Събиране на данни и факти: участниците преценяват дали е необходима допълнителна 
фактическа информация. 

• Търсене и вземане на решение: участниците (работещи в заедно или в малки групи) 
търсят решения, които те оценяват въз основа на колективно договорени критерии. 
Варианти на решение се приемат по взаимно съгласие. 

 
Фаза на договаряне и изпълнение 
• Резултатите се представят под формата на обвързващо споразумение като се договарят и 

механизми, с които да се следи изпълнение на взетите решения и поддържане на 
потока от информация след края на процеса на медиация. 
 



Граници на екологичната медиация 
• Екологичната медиация не е начин за валидиране на 

решение, което вече е било взето.  
• Малки шансове за успех при фундаментални въпроси, 

свързани със социални ценности, напр. в връзката с 
ядрената енергия или генното инженерство. Ако 
заинтересованите страни не са сериозно заинтересовани 
от постигането на консенсус и постигане на резултати, 
или ако няма достатъчно свобода за преговори, 
екологични медиацията няма да успее. 



Време и пари 
• В зависимост от мащаба на проекта процесът на медиация отнема между 

няколко месеца и две години. 
 

• Според груба оценка, медиация за относително малки промишлените 
проекти включват разходи в диапазона от 1 до 10% от стойността на проекта; 
в случая на големи инфраструктурни проекти гамата е по-скоро от 0.1 до 
1%.   
 

• Възможни начини за финансиране на екологичната медиация - Досега в 
Австрия разходите за екологично посредничество са били или носена от 
организацията, която търси одобрение на проекта, или са споделени между 
тази организацията и публичния сектор. Споделяне на разходите по този 
начин допринася за обективността на процеса.  
 

 



- В правната система на Кралство Нидерландия техниките за медиация са част 
от вътрешни административни процедури и процедурите по обжалване.  
- Холандското министерство на вътрешните работи активно подкрепя и 

стимулира административните органи, които желаят да използват 
неформалния проактивен подход (т.нар. Модел на активен подход) като 
модел за решаване на спорове. 

- Този модел основно предполага задължението на държавните служители да 
осигурят бърз и директен личен контакт с клиента или гражданина по 
телефона или лично, катоизползват комуникационни умения (активно 
слушане, обобщаване и дискусия по открит и безпристрастен начин) и като 
използват определени техники за управление на конфликти, които могат да 
доведат до разрешаването им.  

- Положителните ефекти от този подход се измерват чрез броя на оттеглени 
административни жалби след прилагането на този неформален подход.  



• Законодателна регламентация в Закон за насърчаване на медиацията и другите методи за алтернативно 
решаване на споровете - обхваща освен граждански и търговски и административни спорове.  

• По силата на изричната разпоредба на  § 173 на Германския АПК, по отношение на процедурата за 
извънсъдебно разрешаване на спорове административните съдилища следва да прилагат съответно § 
278 ГПК (озаглавен „Медиация, извънсъдебно разрешаване на спорове“). Съгласно тази разпоредба 
съдът на всеки етап от делото следва да насочва страните към доброволно уреждане на спора чрез 
медиация или други способи за АРС.  

• Въпреки че германското законодателство урежда статута на административното споразумение, много 
по- често в практиката  се стига до неформално споразумение между АО и другата страна в спора, 
предвиждащо административните органи да оттеглят или да изменят спорното решение. Такова 
неофициално споразумение би могло да доведе до ново административно решение или ревизиране на 
взетото решение от АО, което е по- приемливо за заинтересованите страни.  

• Възможно да бъде проведена медиация и при вече образувано съдебно производство. Ако тя приключи 
успешно може да бъде подписано споразумение ( т. нар. Prozessvergleich (параграф 106 VwGO). 



- От декември 2015 г. арбитражната камара в Милано 
(АКМ) прилага медиации по екологични конфликти.  
- Участващи субекти участващи в съдебни процеси в 
областта на околната среда (граждани, предприятия и 
публични администрации); 
- АКМ е управлявала 17 случая на екологично 

посредничество;  
- В Италия действа така наречената "смекчена" 

система за задължителна медиация, при която 
страните провеждат задължителна предварителна 
среща (първа среща) с медиатор. По време на 
срещата медиаторът разяснява процедурата и 
приканва страните към медиация. Ако някоя от 
страните не е убедена, че медиацията има добри 
шансове да успее, те могат да се откажат от процеса 
по време на предварителната среща и да се обърнат 
директно към съда.  
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 Правна процедура: Естонският природен фонд оспорва разрешително за 

комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, издадено на 
завода, тъй като не e определило подходящи мерки за предотвратяване на 
замърсяването 

 Медиация: Преговори между фонда и компанията, фасилитирани от 
адвокатска кантора 
 

 Изход: постигнато споразумение за промяна на условията на разрешителното, 
а Фонда оттегля съдебния си иск срещу компанията. 

 Научени уроци:  
◦ В сравнение с административната процедура, е много по – ефикасно двете 

страни да си сътрудничат и да постигнат компромис. 
◦ Процесът е доста интензивен, но по- малко стресиращ от съдебния, никоя 

от заинтересованите страни не остава непълно неудовлетворена.  
 



Правна процедура: Местната общност оспорила през 2002 г. решение за разполагане на ново депо 
за отпадъци. Спорещите загубили в административен съд, но спечелени във Върховния съд 2 
години по-късно. 
Медиация: Извършена е медиация между община Варшава и местните хора, които блокирали 
входа и пътя към старото депо, когато се оказа, че делото е загубенона първа инстанция. 
Резултат от процеса: Изтръгнати пътни павета и остава основният проблем за намирането на ново 
депо. Друга блокада е организиран няколко години по-късно, като реакция на подхода на 
властите на неучастие и дезинформиране на обществеността по отношение на създаването на 
депото. 
Научени уроци: 
Техниката за избягване причинява проблеми в по-късен етап 
Медиацията помага да се информира всяка страна в конфликта за реалните нагласи, ценности, 
стереотипи 
Споразумението трябва да бъде написано, изпълнявано и наблюдавано изпълнението му 

 



Спорът 
Жителите на Уилямс, Орегон САЩ завеждат дело срещу американското бюро за управление за земите за 
продажбите на дървен материал от ябълки в тяхната общност. 
 
Процесът 
По искане на двете страни, американският институт за разрешаване на екологични конфликти чрез своите 
медиатори прави опит да разрешат проблема извън съдебната зала. Медиаторите извършват консултация 
на двете страни, на база на които считат, че е възможно да се стигне до споразумение.  
 
Резултатът 
След краткия процес на медиация двете страни стигат до споразумения относно продажбата на ябълков 
дървен материал в Орегон. Договорено е продажба на  75% от първоначалното количество, а останалите 
25% се запазват. Освен това е договорено членовете на общността да имат надзор над дейността по добив 
на дървесина в града. 
 
Извод 
Макар че струва на двете страни време и пари, процесът е първият успешен пример за успешно 
посредничество в продажбите на дървен материал в Орегон.   

 



Спорът 
От началото на 20-ти век федералното правителство в САЩ е в конфликт за използването на 
водата на езерото Мичиган. Използването на прекалено много вода критично засяга езерата в 
други щати. Този спор води до повече от четири дела от Върховния съд на САЩ между 1920 г. и 
1995 година. 
Процесът 
През 1995 г., когато е заведен поредния съдебен спор пред Върховния съд на САЩ по този 
въпрос, осемте големи щата до езерото (Илинойс, Мичиган, Уисконсин, Индиана, Минесота, 
Охайо, Ню Йорк и Пенсилвания) и правителството на САЩ влязат в медиация. Те решават да 
разделят разходите си. За по-малко от една година, страните създадоха рамка за трайно 
разрешаване на спора. 
Резултатът 
Споразумението, под формата на меморандум за разбирателство, подписано от всичките осем 
щата, е обявена на 9 октомври 1996 г. Илинойс се съгласява с няколко ограничения, едно от 
които е спазването на по-ранните съдебни разпореждания, ограничаващи използването на 
водата.  
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 Кметът на населено място като има задължение за това (чл. 19, 
ал.2,т.11 ЗУО) не осигурява площадки за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни 
отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с 
население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, 
и при необходимост в други населени места 
 

 Граждани подават искане за осигуряване на такива. 
 

 Възможна ли е медиация? 



• Директорът на Басейнова дирекция постановява отнемане на 
разрешителното за водовземане или ползване на воден обект на фирма Х, 
поради неупражняване на правата, предоставени с разрешителното, в 
определения в него срок.  
 

• А. Фирма Х предлага на АО в срока за обжалване провеждане на медиация 
за сключване на споразумение 

• Б. Фирма Х предлага на АО провеждане на медиация за сключване на 
споразумение, но поради субективни причини го прави след като е изтекъл 
срока за обжалване на акта. 

 
• Възможна ли е медиация при А и при Б? 



• Наложено е имуществена санкция на фирма за изземване на наносни 
материали с механизация и без разрешително от река. Представител на 
фирмата е бил заварен от на място с багер.  Административният орган 
налага административно наказание на предвидения в закона максимум от 
50 000 лв. 
 

• Фирма Х предлага на АО сключване на споразумение в процедура по 
медиация за намаляване на размера на санкцията в установения от закона 
минимум. Излага основания за множество смекчаващи вината 
обстоятелства. 
 

• Възможна ли е медиация при сега действащата нормативна уредба? 



Схемата на оценка на въздействието върху околната среда 
• уведомяване на компетентните органи и засегнатото население;  
• преценяване на необходимостта от ОВОС;  
• извършване на консултации; определяне на обхвата, съдържанието и 

формата на доклада за ОВОС;  
• оценяване качеството на доклада за ОВОС;  
• организиране на обществено обсъждане на доклада за ОВОС;  
• вземане на решение по ОВОС;  
• осъществяване на контрол по изпълнението на условията от решението по 

ОВОС;  
• презаверяване на решение по ОВОС, загубило правно действие.  

 



Да се прецени най-подходящият момент за провеждане на медиация 
при оценки на въздействието върху околната среда, като се има 
предвид следното: 
  
• Административният орган в опеделени случаи разполага с право на 

преценка дали е необходимо въобще извършване на ОВОС (много 
често решенията да не се извършва ОВОС се обжалват от 
заинтересовани лица) ;  

• Според европейската практика възможно най- рано извършената 
медиация дава най- добър резултат 
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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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