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за    провеждане на медиация 
 

№ 
по 
ред 

Дейност Отговорник Извършване 
на контрол 

 
1. Участниците в спора се свързват с класния 

ръководител и го информират за конфликта. /ученици, 
учители, родители/ 

Класен 
ръководител 

 

2. Класният ръководител информира педагогическия 
съветник за създалата се ситуация. 

Класен 
ръководител 

 

3. Педагогическият съветник се свързва със спорещите 
страни и ги информира за възможностите и 
предимствата спорът да се разреши и чрез способите 
на медиацията. 

 
Педагогически 
съветник 
 

 

4. Подаване на заявление за медиация до координатора и 
стартиране на процедурата по медиация 

Поне една от 
спорещите 
страни 

Координатор 

5.  Свързване с другата спореща страна и  предаване на 
поканата за доброволно разрешаване на спора чрез 
медиация 

Координатор  

6. Насрочване на І среща при съгласие за доброволно 
решаване на спора и от втората страна /до 7 дни преди 
срещата/ - дата, място, час. Информиране чрез имейл. 

Координатор  

7. Представяне на становища  по спора и съпровождащи 
документи, ако има. Ако страните не изразят 
предпочитание, координаторът избира медиатор за 
провеждане на процедурата. 

Спорещи страни Координатор 

8. Избраният медиатор попълва декларация за 
безпристрастност към страните, преди провеждане на 
първата среща. 

Медиатор Координатор 

9. Изготвяне на споразумение за условията на 
провеждане на медиацията. 

Медиатор  

10. Подписване на споразумение между спорещите страни 
– в началото на І среща. 

Медиатор Координатор 

11. Провеждане на срещата/срещите. След всяка среща 
медиаторът и страните се уговарят за дата и час за 

Медиатор Координатор 

mailto:osnovno_1@abv.bg


следваща среща, ако е необходимо. 
12. Подписване на спогодба между страните при 

постигане на договореност.  
Спорещи страни Медиатор 

13. Изготвяне на отчет за проведената медиация – дата, 
резултат. Независимо от резултата отчетът се изготвя в 
срок от 3 дни от медиатора и удостоверява края на 
медиацията. 

Медиатор Координатор 

14. След приключване на медиацията, независимо от 
резултата, медиаторът и спорещите страни 
осъществяват телефонна връзка за проверка за 
евентуални промени в ситуацията – седмица след 
приключване на медиацията. 

Медиатор Координатор 

 


