СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ

Днес, на _______________ , в гр. София, се сключи следното споразумение за медиация,
между
1. ________________________________________________________________________, с
адрес:____________________________________________________________________, и
2. ________________________________________________________________________, с
адрес:____________________________________________________________________,
оттук нататък наричани “Страните”, от една страна
и от друга страна
3. _______________________________________________, вписан/а
___________________ в Единния регистър на медиаторите, и
4. _______________________________________________, вписан/а
___________________ в Единния регистър на медиаторите,
оттук нататък наричани заедно и поотделно “Медиаторът”.

под

номер

под

номер

1. Цел на споразумението:
С настоящото споразумение страните по спора относно ___________________________
___________________________________________________________________________,
се договарят да проведат процедура по медиация със съдействието на Медиатори от
«Медиатори-БГ», които да ги подпомогнат за разрешаването на спора помежду им.
2. Процедура по медиация:
2.1. С подписването на това споразумение страните се съгласяват с провеждането на
процедурата по мeдиация в съответствие с Правилата за медиация на «Медиатори-БГ»,
Закона за медиация и Наредбата по чл.8 от него.
2.2. По време на медиацията, Медиаторът може да провежда общи срещи с всички
страни и отделни срещи с всяка от страните.
3. Роля и отговорности на медиаторите:
3.1. Медиаторите съдействат на страните за постигането на спогодба като им помагат: за
установяване на спорните въпроси, намирането на общи интереси и варианти за
спогодба по някои или всички спорните въпроси.
3.2. Медиаторите няма да дават съвети или указания на страните, нито да им налагат
обвързващо решение. Те не отговарят за постигането на споразумение, нито за
изпълнението на договореностите между страните.
4. Добросъвестно участие на страните:
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Страните разбират, че медиацията е доброволна процедура и изходът й зависи от
активното им участие и готовност за сътрудничество. Тя може да бъде прекратена от
медиатора при липсата на воля за сътрудничество или за разрешаване на спора.
5. Поверителност:
Медиацията е поверителна процедура и всички участници в нея се задължават да пазят
като поверителни по отношение на трети лица всички обсъждания и документи,
свързани с процедурата по медиация. По време на процедурата не се водят протоколи,
а след приключване на процедурата водените записки се унищожават.
6. Прекратяване на медиацията:
Медиацията се прекратява при условията, предвидени в Закона за медиацията и
Наредбата по чл.8 към него, от всяка страна, от медиатора, както и с изтичането на
определен от страните краен срок, а именно _______________.
В случай, че в срок до 2 седмици от приключване на последната среща страните не
уговорят или не проведат нова среща с медиаторите, настоящата процедура се
прекратява считано от датата, на която се е провела последната редовна среща.
7. Такси
Таксите за процедурата по медиация се определят според Тарифата на «Медиатори-БГ»
и се поделят между страните както следва:
______________________________________________________________________.
8. Лични данни
Данните, които ни предоставяте с това споразумение имат за цел да получите
качествено и законосъобразно предоставяне на услугата медиация и няма да бъдат
използвани за други цели. Те се събират на основание - предоставяне на услуга по
медиация на спор и ще бъдат съхранявани и обработвани до прекратяване на
процедурата, след което ще бъдат унищожени. Събират се данни за идентификация на
лицата, данни за контакт и данни, изясняващи спорния въпрос. Вашите данни няма да
бъдат предоставяни на трети лица. С подписването на това споразумение Вие се
съгласявате с Политиката за поверителност на Медиатора.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилата за медиация и Тарифата на «Медиатори-БГ» имат характер на общи
условия към това Споразумение, като страните заявяват, че са се запознали с тях преди
подписването му и ги приемат.
§ 2. За всички въпроси, неуредени в това Споразумение и общите условия към него, ще
се прилага действащото българско законодателство.
§ 3. За начало на настоящата процедура се счита датата, посочена в началото на
настоящото Споразумение.

___________________________
Страна 1, Име:

__________________________
Страна 2, Име:

___________________________
Медиатор, Име:

__________________________
Медиатор, Име:
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