
Здравейте, 
заседанието на КЦСМ ще се проведе на 07.10.2013 г. (понеделник) от 16:15 часа в 

ЦСМ. 
Дневен ред: 

 
1. Скайп разговор с Мартин Граматиков. 
2. Приемане отчета на Анализиращия екип – http://mediator-

srs.eu/forum/viewtopic.php?f=12&t=3411&p=3467&sid=e49a04c5f02c41ba0a4edc27
b32366d9 

3. Отчет на Дните на медиацията. Обсъждане продължаващо участие на 
стажантите с оглед готовността им да участват при провеждане на Дните на 
медиацията. 

4. Обсъждане промяна в Правилата за работа на ЦСМ в насока: задължителност на 
дежурствата на медиаторите в ЦСМ. 

5. Предложение за разговор за съдиите за продължаване на част от практиките от 
Седмица на медиацията. 

6. Обсъждане предложението на Владя Борисова – Протокол ПСК от ………..  
7. Избор на членове, които да участват в състава на комисията за избор на нови 

медиатори. 
8. Обсъждане на продължаващо сътрудничество с Клиниката за преговори и 

медиация /Харвард/ относно Механизми и подходи за правилно вземане на 
решения

1.  
9. Обсъждане на възможността за среща през м. Ноември със съдия Maureen Duffy-

Lewis и евентуалното участие на представители на ЦСМ в презентациите й в 
НИП, Пловдив и Велико Търново. 

10. Отчет на работната група по изготвяне на софтуера за нуждите на ЦСМ. 
 
Няколко разяснения: 
По-ранният час на заседанието се налага, тъй като в 16:30 часа  EET (след изтичане 
на времето за спадащ кворум) ще започне Скайп разговор с Мартин Граматиков. 
Всички писмено изразени мнения и препоръки, касаещи проучването и формуляра, 
са препратени на Мартин Граматиков. Той благодари за обратната връзка и се 

                                                 
1 През пролетта на 2011 г. Центърът успешно работи по съвместен проект с Клиниката по преговори и 
медиация към Юридическия факултет на Харвард. Съвместната ни работа включваше изготвяне от 
студентите от Харвард и техния инструктор на доклад за това какви системи за качества има в три 
програми за медиация към съдилища в САЩ и една в Словения, както и препоръки към нас как да 
подобрим качеството.  Докладът беше предшестван от интервюта, които студентите проведоха със 
специалист от изследваните програми, медиатори, адвокати и съдии, работещи с нашия Център, както и 
обща наша среща, на която бяха обсъдени бъдещите подходи. Работата по съвместния проект не 
струваше нищо на Центъра. 
 
В САЩ са разработени механизми и подходи за правилно вземане на решения. Такива има както за 
индивидуални решения, така и за решения, вземани от групи. За комисията, като група, вземаща 
постоянно решения, може би било полезно да научи повече какви са обикновено грешките, които се 
допускат при груповите решения и как те могат да бъдат преодоляни. Също така може би било полезно 
комисията да знае кога е удачно решенията да се постигат чрез консенсус и кога би било достатъчно да 
се гласуват, както и как се работи за постигане на консенсус. Надявам се подобни познания у членовете 
на комисията да доведат до още по-добрата й работа. Възможно е, стига комисията да проявява интерес, 
отново Клиниката по преговори и медиация на Харвард да може да ни помогне. 
 
Затова предлагам комисията да обсъди дали й е необходимо подобно обучение и, ако отговорът е 
положителен да упълномощи председателя на комисията да отправи запитване до Харвард. 



съгласи да се проведе разговор с медиаторите от ЦСМ, по време на който да се 
обсъдят предложенията и да отговори на въпросите ни.  
 
По т. 4: на последното заседание на КЦСМ започна обсъждане на идеята да отпадне 
задължението на медиаторите да дават дежурства в ЦСМ (по 1 на сезон за 
консултации). Предвид относително слабия интерес на страните към възможността 
да получат консултация за процедурата по медиация ще се обсъди дали занапред 
консултациите да се възложат на стажантите. Разбира се, стажантите ще бъдат 
предварително обучени и въведени в дейността на ЦСМ.Онези от медиаторите, 
които желаят да дават дежурства, могат да продължат да го правят. Предлага се 
обаче да отпадне задължителността, респ. недаването на дежурство да не се отчита 
от Анализиращия екип.  
 
По т. 7: следва съгласно правилата да се изберат по двама съдии и медиатори, които 
да участват при провеждане на интервютата за избор на нови медиатори. 
 

 
Поздрави 
Галя Вълкова 
 
 
 
 
 
 


