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THE MEDIATION AS A DISCIPLINE
IN THE HIGHER SCHOOLS
Chief Assist. Prof. Diana Dimitrova
University of Economics - Varna
Резюме: Медиацията е не само алтернативен способ за разрешаване
на спорове, но и култура на общуване, развиваща определени умения, търсени от днешните работодатели. В доклада се разглежда възможността за въвеждането ѝ като учебна дисциплина във висшите
училища. На база на разгледаните форми на обучение, предлагани от
чуждестранни и български висши училища, се правят изводи и обобщения.
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Abstract: The mediation is not only an alternative mean for conflict
resolution, it is also a culture of communication, developing particular
skills, coveted by the today’s employers. The possibility of introducing
mediation as a discipline in the higher schools is examined in the report.
Based on the examined forms of education, offered by foreign and
Bulgarian Higher Schools conclusions and summaries are made.
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Въведение
Медиацията като извънсъдебен метод за разрешаване на спорове набира популярност не само в България, но и на европейско и
международно ниво. Предимствата ѝ на по-бърз, неформален, конфиденциален и гъвкав процес (Александров 2015) (Андреева и др.
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2020) при разрешаване на конфликти са безспорни.
Медиацията обаче е не само алтернативен способ за разрешаване на конфликти, тя е и култура на общуване. Обучението за медиатор дава не само възможността за упражняване на тази професия, но
и развива определени умения, търсени от днешните работодатели –
то помага на обучаваните да развият така наречените „меки умения“
(soft skills). Тъй като за по-голямата част от обучаемите висшето образование е начин за напредък в кариерата, ролята на университета е
да ги въоръжи с най-търсените умения. Програмите за обучение по
медиация биха спомогнали за развитието на редица умения у студентите. На първо място, ефективна комуникация – медиацията спомага
за развиване на умението за диалог между страните и съответно ясно
изразяване и стремеж за разбиране на останалите, което от своя
страна води до по-голяма ангажираност и продуктивност. На второ
място, работа в екип – за работата в екип е необходимо активно сътрудничество от участниците за постигане на резултата. На трето
място, разрешаване на проблеми – при възникване на проблеми се
очаква от работещите да предприемат бързи действия за отстраняването им. Програмите за обучение по медиация спомагат за развиване
на всички тези умения, които са необходими както на работодатели
и мениджъри, така и на работници и служители без значение в каква
сфера конкретно са заети. В този смисъл въвеждането на учебна дисциплина по медиация, предлагана за всички специалности, би спомогнала за придобиване на подобни умения и създаване на една нова
култура на общуване.
Предвид тенденциите в областта на висшето образование към
обвързване на теоретичните познания с практически способности, за
да се отговори на търсенията на пазара на труда, актуалността на тематиката е безспорна.
Цел на настоящата разработка е да се изследват и представят
различни форми на обучение по медиация, предлагани от български
и чуждестранни университети. В доклада е разгледано обучението по
медиация не само като предпоставка за сертифициране и упражняване на професията, но и като възможност за придобиване на умения,
спомагащи за по-успешна професионална реализация. На база на изследването са направени изводи и обобщения.
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Авторът си поставя следните изследователски задачи: 1) изследване на предлаганите форми на обучение в областта на медиацията в български университети; 2) преглед на предлаганите форми на
обучение в чуждестранни университети; 3) обосноваване на изводи
и обобщения.
В доклада са съчетани комплексни изследователски методи,
ползвани в правната доктрина, като нормативен, сравнителноправен,
индукция и дедукция. Докладът е съобразен с националното законодателство към 31 май 2021 г.

Изложение
В България, както и в редица други държави, 102 съществува
нормативна регулация относно обучението за медиатор, където са заложени изисквания както към обучаващите организации, така и към
хорариума, практиките и съдържанието на обучението. На европейско ниво липсва единна регулация. Съгласно позиция на
Eurochambres 103 създаването на Европейски стандарти относно обучението и уменията на медиаторите ще допринесе за акредитираща
система (частна или публична) и ще повиши качеството на медиаторите и медиацията. В различните държави медиационни центрове и
държавни органи определят изисквания към медиаторите, съответно
доброволни или задължителни акредитационни системи. Обученията за медиатори също не са с еднакво качество, а създаването на акредитационна система за програмите за обучение би допринесла за
повишаване на качеството им. В тази връзка в позицията са направени и някои препоръки за задължително и надграждащо обучение,
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Наредба №2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите,
които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за
вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора, издадена
от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г., в сила от
27.04.2007 г., доп., бр. 29 от 8.04.2011 г., изм., бр. 100 от 15.12.2017 г., в сила от
1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 15 от 21.02.2020 г.
102 Например Германия – Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten
Mediatoren (Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungsverordnung - ZMediatAusbV), Италия – DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28, Pubblichiamo il testo del
D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni.
103 EUROCHAMBRES_Position_Paper_B2B_mediation.
101
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за подкрепа от страна на Европейската комисия на разработването на
стандарти за медиаторските умения и обучение, които да позволяват
признаването им и улесняват трансграничните медиации, насърчаване от страните членки на частни или публични акредитационни
системи, а също така включването на медиацията като част от учебната програма за ОКС „магистър“ по право.
Такива единни стандарти така и не са въведени. В повечето държави съществува регулация относно обучението за медиатори и
изисквания към обучаващите организации 104. Същевременно няма
специална регулация относно включването на медиацията в учебна
програма на висше училище, а уредбата е в общата нормативна
рамка. В България нормативната уредба на висшето образование е
уредена в Закона за висшето образование (ЗВО), Правилника за приложение на закона за висшето образование (ППЗВО), Закона за развитието на академичния състав в Република България (ППЗРАСРБ),
както и вътрешните правилници на висшите училища. Висшите училища разполагат със самостоятелност и образователният процес е
подчинен на принципа на академичната автономия (Димитрова 2016;
Димитрова 2017; Андреева, Димитрова 2019; Славова, Андреева,
Димитрова 2019). В случай че висше училище желае да включи обучение по медиация като учебна дисциплина или като специалност в
ОКС „бакалавър“ или „магистър“ следва да се прилагат нормативни
разпоредби, относими към висшето образование.
Някои български университети предлагат обучение на медиатори в различни сертифициращи програми и допълнителни обучения, но не и в ОКС „бакалавър“ или „магистър“. В УНСС, в Центъра
за правни изследвания, се предлага сертифициращ курс за обучение
на медиатори – основно и допълнително обучения. Хорариумът и съдържанието на учебните програми отговарят на изискванията съгласно Наредба №2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване
на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на
медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и

104

България, Италия, Германия, Белгия, Испания (https://e-justice.europa.eu/64/BG/
mediation_in_eu_countries?GERMANY&member=1).
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етични правила за поведение на медиатора, издадена от министъра
на правосъдието – 60 теоретични часа за основното обучение (съгласно чл. 8 от Наредбата) и по 30 часа за допълнителните обучения
(съгласно чл. 11 а от Наредбата), както и практическа част. Освен основния курс се предлагат и допълнителни обучения по търговска,
трансгранична, потребителска и семейна медиация. Съгласно разпоредбите на Закона за медиацията 105 медиатор може да бъде дееспособно лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер,
успешно е завършило курс на обучение за медиатор, не е лишено от
право да упражнява професия или дейност, няма ограничения относно образование или специалност или обучението е достъпно без
ограничения. В специалност „Право“ във втори курс се предлага като
избираема дисциплина „Медиация и извънсъдебно разрешаване на
спорове“ с хорариум 45 часа лекции, носещ 5 кредита. Няма информация тази избираема дисциплина да се предлага и за други специалности, висшето училище я предлага само за специалност „Право“.
Във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“
в Центъра за квалификация също се предлага образователна програма „Медиация и разрешаване на конфликти“. Програмата се предлага в няколко форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна, в професионално направление 3.3. Политически науки и е
форма на професионална квалификация „Посредник при разрешаване на конфликти“, със срок на обучение 2 семестъра, носещи ECTS
60 кредита. За разлика от обучението в УНСС, тук не става дума за
сертифициращо обучение за медиатори, а за професионална квалификация, която не дава право за вписване в Единния регистър на медиаторите. В учебния план за специалност „Право“ в пети семестър
като факултативна дисциплина с хорариум 15 часа лекции е включена „Медиация“. И в този университет дисциплината се предлага за
студенти от специалност „Право“, но няма информация да се предлага и за други специалности.
В разгледаните български университети се предлага обучение за
105

Закон за медиацията. Обн. ДВ, бр.110 от 17 декември 2004 г., изм. ДВ, бр.86 от
24 октомври 2006 г., изм. ДВ, бр.9 от 28 януари 2011 г., изм, ДВ. бр.27 от 1 април
2011 г., изм. и доп. ДВ, бр.77 от 18 септември 2018 г., изм. ДВ, бр.17 от 26 февруари 2019 г.
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медиатор – както сертифициращо и допълнителни, така и като професионална квалификация, но не се предлага като специалност в
ОКС „бакалавър“ или „магистър“. Като дисциплина се предлага само
за студенти от специалност „Право“, но не и други специалности,
като подобно ограничение не е предвидено нормативно.
В редица университети в САЩ се предлага обучение по медиация в различни форми.
College/University

Location

Institution Degrees
Type
Offered

Tuition
(2015-2016)

University of
Berkeley,
California-Berkeley CA

4-year,
Public

Continuing
Education
(may be
applied to
certificate)

Wayne State
University

4-year,
Public

Master's

$14,165
(graduate, instate)**

4-year,
Public

Bachelor's,
Master's,
Doctorate,
Graduate
Certificate

$10,952
(undergrad,
in-state)
$10,328
(graduate, instate)**

Bachelor's,
Master's

$8,034
(undergrad,
in-state)
$12,816
(graduate, instate)**

None
(Continuing
Education)

$10,509
(undergrad,
in-state)*
$300 (nonstudent,
general
mediation
course)*

George Mason
University

Portland State
University

Detroit,
MI

Fairfax,
VA

Portland,
OR

4-year,
Public

University of Akron
4-year,
Akron, OH
Main Campus
Public
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$995.00*

Kent State
University Kent
Campus

Kent, OH

4-year,
Public

Bachelor's

$10,012
(undergrad,
in-state)**

University of
Oregon

Eugene,
OR

4-year,
Public

Master's

$24,471
(graduate, instate)*

Kennesaw State
University

Kennesaw, 4-year,
GA
Public

None
(Workshop)

$350$1,100*

Източник: https://study.com/mediation_schools.html.

Обучението се предлага в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“,
докторски програми както и други форми. Бакалавърските програми
дават възможност за управление/ анализ/ разрешаване на конфликти.
Завършилите магистърските програми са подготвени за провеждане
на медиации на работното място, в образователната или правната
сфера. И двата вида програми предлагат стаж за придобиване на
практически умения. Докторските програми се предлагат по-рядко,
но на докторантите, които се интересуват от теоретичните аспекти,
се дава възможност да проведат изследвания за дисертационния
труд. Предлагат се и уъркшопове по управление на конфликти и
програми, даващи кредити, изисквани от работодатели или сертифициращи организации, като тези обучения са насочени към работещи
професионалисти. За разлика от българските висши училища, в американски университети се предлага значително по-широк кръг от
възможности за обучение – както в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, така и в докторски програми и продължаващо или допълнително обучение.
В различни форми се предлага обучението и в Германия. Университетът в Хайделберг 106 предлага продължаващо обучение „Медиация“, като са обучени над 900 души от различни основни професии – психолози, юристи, медици, но и икономисти и даже артисти.
Такова се предлага и в университетите в Потсдам 107, Хамбург 108,
https://www.uni-heidelberg.de/wisswb/kommunikation/mediation/index.html.
https://www.uni-potsdam.de/de/mediation/index.
108 https://www.zfw.uni-hamburg.de/weiterbildung/gesundheit-psychologie-kriminologie/konfliktberatung-mediation.html.
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Бремен109, Олденбург 110. По-голямата част от тези продължаващи
обучения предлагат сертифициране съгласно заложените нормативни изисквания в Германия 111. Европейски университет Виадрина
– Франкфурт на Одер 112 предлага обучение в ОКС „магистър“ по
„Медиация и мениджмънт на конфликти“ в рамките на три семестъра, завършващо като „Master of Arts” или „Master of Laws”. To дава
възможност на тези, които не са преминали обучение за медиатори,
да преминат такова, а на завършилите да надградят и задълбочат основните си познания с допълнителни модули.
Магистърско обучение се предлага и в университета в Грац 113,
Австрия. То е с продължителност 24 месеца в 7 модула, магистърска
теза, „Master of Arts” и дава възможност за вписване в регистъра на
медиаторите. В университета във Виена се предлага избираема дисциплина „Mедиация и други форми за алтернативно разрешаване на
спорове“ 114 приоритетно за напреднали студенти по право във втората част на следването.
От направения преглед на университети в Германия и Австрия
може да се обобщи, че се предлагат основно продължаващи и сертифициращи обучения, както и някои такива в ОКС „магистър“, а като
дисциплина и при тези университети, както в България, медиацията
се предлага основно като изборна в специалност „Право“.

Заключение
След направения преглед на предлаганите форми на обучение
може да се направи следното обобщение:
 най-често срещаната форма на обучение „медиация“ е като
https://www.uni-bremen.de/weiterbildung/fuer-den-beruf/management-rechtsoziales/mediation
110 https://uol.de/c3l/mediation.
111 Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren (ZertifizierteMediatoren-Ausbildungsverordnung - ZMediatAusbV).
112 https://www.rewi.europa-uni.de/de/studium/master/mediation/Ressource/PDFs/Broschuere-2016/Viadrina_Masterstudiengang_Mediation-undKonfliktmanagement.pdf.
113 https://soziale-kompetenz.uni-graz.at/de/weiterbilden/mediation/masterlehrgang-mediation/.
114 https://jus.wien.vsstoe.at/studienaufbau/wahlfaecher-und-wahlfachkoerbe/.
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сертифициращо или надграждащо/допълнително/продължаващо
обучение и се предлага от висши училища както в България, така и в
други страни;
 в някои от университетите се предлага и в ОКС „магистър“/ в
някои американски и ОКС „бакалавър“;
 среща се и като учебна дисциплина (в повечето случаи избираема или факултативна), но основно за студенти от специалност
„Право“, като подобно нормативно ограничение не е предвидено.
Както беше посочено по-горе програмите за обучение по медиация биха спомогнали за развитието на редица умения у студентите
– ефективна комуникация, работа в екип, разрешаване на проблеми,
нова култура на общуване, търсени и ценени от работодателите и необходими както на ръководни длъжности и мениджъри, така и на
всички останали работници и служители, независимо от сферата на
професионалното им развитие. Въвеждането на дисциплина „Медиация“ без ограничение само до определени специалности, независимо дали в задължителна или избираема форма, би спомогнало за
формиране на тези умения, съответно за по-успешната професионална реализация. Ролята на висшите училища е да предложи такава
възможност за студентите с въвеждането на дисциплина, съобразена
с нуждите на съответната специалност.
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