
Това ли което ни „разделя” е онова, което ни 
„събира” по пътя към медиацията 

 
„Конфликтът е заложен в природата на отделния индивид” 

(З. Фройд) 
 

Спорът е част от нашия живот. Не можем да избягаме от 
появилите се проблеми в житейския ни път. Той е в резултат на 
различията на индивидуалността, както и в нуждите и 
потребностите, произтичащи от начина на живот на всеки един от 
нас. За това се появява медиацията, като процедура за решаване 
на  възникналите спорове. За съжаление малко хора са запознати с 
нея, защото е общоприето споровете да се решават в съда, но други 
доста добре боравят с функционалността й. 

В основата на медиацията стои  разрешаването на конфликти и 
спорове. Думата медиация има положителен характер, защото сама 
по себе си тя е посредник за добри резултати. Това, което ни 
разделя, определено е онова, което ни събира по пътя към 
медиацията, защото като процедура тя ни дава гъвкавост и  
ефективност и най-важното е, че страните запазват добрия тон в 
общуването помежду си, което им дава възможност да продължат 
отношенията си и след приключване на спора. Докато в съда има 
агресия и куп други емоции, които пречат на добрия тон. 
Определено медиацията ни „събира”, вървейки по нейния път и 
развитие. 

За да имаме по-голяма представа как точно се развива 
медиацията, ние трябва да бъдем наясно какво точно означава тя и 
какви функции изпълнява. „Медиацията е доброволна и 
поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, 
при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да 
постигнат споразумение.”, се споменава в Закона за медиацията. Тя 
се осъществява от физически лица, които могат да се сдружат, с цел 
осъществяване на дейността. Точно това изречение от закона за 
медиацията ни подсказва, че самата тя като дейност е положителна 
и по-скоро ни „събира”, отколкото разделя. Характеристиките на 
медиацията я определят като лека, бърза, достъпна и ефективна 
процедура, при която може  да се постигне  споразумение  извън 
съда и в същото време споразумението да удовлетворява страните в 
спора за разлика от другите познати начини за решаване на 
спорове. 



Защо подкрепям медиацията? Поначало тя дава шанс на 
страните сами да определят интересите и приоритетите си, сами да 
контролират резултата от процедурата. Тя запазва и възстановява 
взаимоотношенията между страните. Провежда се в приятна и 
добронамерена среда и в удобно за страните време. Много важен 
фактор е, че няма налагане на чужда воля върху спорещите. Все 
неща, които „разделяйки ни” по спорен за нас въпрос, ни „събират” 
и ни помагат да постигнем споразумение. 

Разбира се по пътя на медиацията се срещат проблеми и 
редица пречки за нейното осъществяване, защото нейната основа е 
да подпомага преговорите, не да превъзпитава. За това човешкото 
присъствие и ръководенето по етичните правила и норми са много 
важна част, защото често хората нямат реална оценка и представа 
за ситуацията. Възможно е отношенията между страните да се 
влошат и тогава всеки търси лична изгода и отмъщение. Което 
всъщност е пречка за нормалното протичане на медиацията. 
Доброволния характер, който изисква процедурата понякога 
изиграва лоша шега. 

Динамиката на времето, в което живеем, ни поставя пред 
много предизвикателства. Необходимо е да имаме ясна представа 
как да се организираме, за да се справим. Възникналите спорове по 
между ни винаги свързваме с „разделяне”, но процедурата медиация 
ни помага да се „съберем” доброволно и в добър тон. 


