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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Този казус е част от сборник с 10 реално проведени медиации по различни видове спорове.  
 
Целта на сборника е за пръв път да даде възможност да надникнете „зад кулисите“ на 

реално провеждащите се медиации. Любопитно е какво се случва и особено как, така че да 

се постигат споразумения. Използваните подходи са такива, каквито са се оказали 

подходящи за конкретния спор и в никакъв случай повтарянето им не е гаранция, че ще 

сработят при други хора и условия. Медиация може да се провежда само от сертифициран 

медиатор, който има опит в конкретния вид спорове. 

 

Информацията в казусите е променена така, че да се запази същината на спора,  а фактите 

и основните действащи лица са с променени характеристики и имена, за да не бъдат 

разпознаваеми и да се запази поверителността. Приликите с действителни казуси са 

случайни, тъй като случаи, подобни на описаните, сме срещали многократно в практиката. 

 

Сборникът е изготвен в рамките на проекта„Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване 

на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за 

медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“, изпълняван от „Център за 

разрешаване на спорове“, 2016 - 2019 г. от Севдалина Александрова, под редакцията на 

Албена Комитова.  

 

Използването или публикуването на част или цялото съдържание е позволено само за 

нетърговски образователни цели при задължително позоваване на авторството, проекта и 

https://www.mediation.bg. 
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НАЕМ ПРИ НЕРАВНОПОСТАВЕНОСТ 
 

Описание на спора 

Фирма Е., шивашко предприятие, наема 2 производствени помещения от г-н К. 

Г-н К. завежда дело за 5 неплатени наема от общо 10 000 лв. и натрупани неустойки за 

забава на наема в размер на още 2 000 лв. общо за последната 1 година. Фирма Е. спори за 

размера на неустойките. Твърди, че са изчислявани така, все едно цяла година никакъв 

наем не е плащан. А забавянията са с по месец-два. 

Фирма Е. не оспорва, че дължи наемите, но твърди, че няма средства да плати на г-н К. в 

момента, както и че е правила ремонти на стойност 3000 лв. само в последната година, за 

които г-н К. е отказал да ги компенсира.  

Г-н К. има само едно искане – за незабавно плащане на всички дължими наеми и 

неустойки. Обвинява фирмата, че нарочно го държат без пари, за да го изнудват. 

В процедурата по медиация 

Г-н К. заявява, че изобщо не иска да вижда тези „мошеници“ и да разговаря с тях, че те 

искат да го съсипят и да му вземат производствените помещения. 

Г-н И., от фирма Е. казва, че не желае да стои и да слуша обвинения, при положение, че 

нищо нередно не е станало.  

Медиаторът пита има ли някой от тях желание да разкаже какво точно се е случило, 

което е довело до тази ситуация. 

Г-н К. ядосано отговаря, че той всичко е написал и е ясно. Иска си парите. 

Г-н И. от фирма Е. казва, че ще обясни, за да стане ясно. В последната година са се 

натрупали забавяния на наема с по 1-2 месеца максимум, като за тях г-н К. е бил 

уведомяван. Дължали са се на спад на поръчките през последните месеци и трудности при 

събирането на плащания от клиенти. 

Г-н К. репликира, че няма да слуша какви проблеми има фирмата, защото имат договор за 

наем и той трябва да се спазва. Това, че те не могат да си събират парите и да си 

управляват фирмата така, че да е на печалба, не е негова работа. Той има нужда от тези 

пари, за да се издържа. 
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Г-н И. от фирма Е. обяснява, че те не са виновни, че г-н К. си харчи парите от наема веднага 

и не му остават за следващия месец. Няма да слуша повече обвинения и очаква да се 

говори по същество. 

Как се спират прехвърчащи искри в разговора 

Медиаторът се намесва, като обобщава, че дотук е ясно и не се спори, че се дължат 5 

наема и получава потвърждението на страните за това. Ясно е, че наемите са важен 

източник на доходи за г-н К., който разчита на тях, а за фирма Е. има периоди на финансови 

затруднения по причини, които не зависят изцяло от тях. Страните потвърждават. 

Медиаторът прекъсва опитите за последващи нападки и насочва разговора в нова 

посока. 

Очевидно има два основни въпроса за решаване – в какви срокове ще се платят 

досегашните наеми и как ще се осигури лесно за двете страни плащане занапред? 

Медиаторът пита представителя на фирма Е. с какви срокове може да се ангажира за 

дължимия досега наем. 

Представителят на фирма Е. казва, че до седмица ще бъдат платени половината от 

дължимите наеми и до месец останалите дължими, стига да се разберат занапред да 

няма проблеми. И да не се говори за неустойките, защото изобщо не са толкова големи, 

колкото казва г-н К. и няма кой да плаща за експертиза за изчисляването им.   

Г-н К. е съгласен за плащането на наемите, но иска и поне половината неустойки да се 

платят. Освен това, държи занапред да няма забавяния. Ако има извънредни причини, това 

да са не повече от два пъти в годината и да го уведомяват поне седмица по-рано. В 

противен случай, ще прекрати договора.  

Представителят на фирмата потвърждава, че може да поеме ангажимент за това да 

се плаща навреме, освен в извънредни случаи. 

Казва, че за неустойките няма да коментира нищо повече. Предлага в замяна на това, че 

са направени ремонти по помещенията за над 3000 лв., г-н К. да се откаже от претенциите 

за неустойките за 2000 лв. и да им опрости един наем за следващия месец – за да излязат 

равни сметките.  

Г-н  К. скача ядосан да си тръгва. 

Медиаторът ги разделя за кратко. 
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Разкриването на картите в отделните срещи 

В бърза отделна среща с г-н К., медиаторът го успокоява и установява, че той няма други 

варианти за наематели, защото производствените помещения са в район, в който няма 

много кандидати. За него е важно да получава редовно наемите и затова, в краен случай, 

би се съгласил да не търси неустойките, за да не търсят от него плащания за ремонти и 

компенсации. 

Но за в бъдеще иска, като гаранция да му плащат по два наема наведнъж. 

В отделна среща с г-н И., медиаторът разбира, че на фирмата им е омръзнало от 

капризите и нападките на г-н К. и искат колкото може по-рядко да си имат работа с него. 

Ако може да не го виждат изобщо. 

Медиаторът пита, дали имат интерес да запазят наемните отношения и доколко тези 

производствени помещения са важни за бизнеса им. 

Г-н И. от фирма Е. казва, че са ключови за бизнеса им, защото са на много добра цена и на 

място, което е достатъчно близко за работниците им. Така че евентуално преместване би 

им струвало твърде много. Искат да си гарантират по-дългосрочен договор без проблеми. 

Медиаторът пита, как може да се случи това. 

Представителят на фирмата казва, че предлагат 5-годишен договор, вместо досегашния 2-

годишен. 

Медиаторът пита, във връзка с удължаването на договора, как фирмата вижда въпроса с 

плащането на наемите така, че да се избегнат досегашните проблеми. 

Представителят на фирмата казва, че могат да плащат наема за 2-3 месеца наведнъж. 

Но когато нямат средства, просто да има разбиране. Да кажем до два пъти в годината да 

имат право при извънредни обстоятелства да забавят наема с до един месец, без това да 

води до неустойки и заплахи за прекратяване на договора, което, всички знаят, че не е в 

интерес на никого.  

Медиаторът обсъжда с г-н И. въпроса за споменатото прихващане на разходите за 

ремонти, направени от фирма Е. с неустойките по неплатените наеми.  

Г-н И. от фирма Е. се съгласява да приемат, че се изчистват сметките, без да иска 

допълнително опрощаване на още един наем. 
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За какво се разбират накрая 

В заключителна обща среща, медиаторът представя на страните точките на 

съгласие. 

- Изплащането на дължимите дотук наеми на две части – 5000 лв. до една седмица, и 

още 5000 лв. до един месец. 

- Продължаването на договора за срок от 5 години с договорка за плащане на два наема 

наведнъж, на всеки два месеца.  

- Договаря се, че при извънредни обстоятелства, за които фирма Е. уведомява г-н И. 

поне седмица по рано, може да има забавяне на наема с до 2 седмици, без да се 

начисляват неустойки и да се прекратява договора. Но от такива извънредни 

обстоятелства фирмата не може да се ползва повече от два пъти годишно. 

- Уговарят се, че никоя от страните няма да има допълнителни финансови претенции – 

съответно, към неустойките и към компенсация за разходите по ремонти на 

помещенията. И че финансовите им отношения за досегашните наемни отношения ще 

се считат за уредени с изплащането на дължимите наеми.   

Бележки на медиатора 

Случаи като този с наема не са рядкост. В случая има известна икономическа 

неравнопоставеност на страните. Но тя е балансирана донякъде от това, че и двете зависят 

една от друга, тъй като нямат много други варианти.  

Медиацията може да доведе до най-добрия възможен резултат, когато страните си 

дават реалистично сметка какви други варианти имат. Както и по какъв начин могат 

най-добре да постигнат това, което искат – със или без споразумение. 

За да се ползвате от медиация по Вашия случай, може да Ви е полезно предварително да 

видите във Въпросника за преценка, дали за Вашата ситуация е подходяща медиация. 

Както и да си отговорите на следните въпроси: 

 

- Какво най-много искам да постигна при разрешаването на нашия спор? 

- Какво смятам, че другият се стреми да постигне  (като изключим това да пречи)? 

- Какво смятам, че не разбирам в съображенията на другия? Какво не разбира той в 

моите? 

- С какво искам най-много да ми помогне медиаторът? 
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