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Курс по МЕДИАЦИЯ 

  Курсът „Медиацията като способ за извънсъдебно 
разрешаване на спорове” е предназначен за широк кръг 
обучаеми, за които не се изисква да имат юридическо 
образование, тъй като медиатор може да бъде всяко 
дееспособно физическо лице.  

  Необходимостта от този курс се налага с оглед 
формиране на широка правна култура, свързана с 
усвояване на знания и умения в областта на 
извънсъдебното разрешаване на спорове, в частност на 
медиацията като един от тези способи.   

   



Курс по МЕДИАЦИЯ 

  В резултат на обучението, курсистите ще придобият 
теоретични знания и практически умения, за да могат да 
използват ефективно медиацията като способ за алтернативно 
решаване на спорове. От друга страна, обучените по надлежен 
ред медиатори ще могат да се впишат в единния регистър на 
медиаторите към Министерството на правосъдието.  

  Успешно завършилите курса получават удостоверение за 
допълнително обучение, като им се присъждат  6 кредита. 
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Курс по МЕДИАЦИЯ 

Период на провеждане:  

 1, 2 и 3 юни 2018 

 15, 16 и 17 юни 2018 

Общ брой часове:  

 60 часа 

Обучители:  

 проф. д-р Добринка Чанкова 

 доц. д-р Янка Тянкова 

 



Курс по МЕДИАЦИЯ 

Срокове за записване:  

 до 27 май 2018 
 

Такса:  

 550 лева 

 за студенти (- 10%) - 495 лева 

 за повече от един представител от 
организация – 495 лева 

 



Курс по МЕДИАЦИЯ 

Ръководител на курса:  

 доц. д-р Юлиана Матеева 
 

Технически сътрудник:  

 ас. Александра Ангелова 
 

За контакти:  

 +359 (0) 894 380 462 

 alexandra_angelova@yahoo.com 

 


