
и ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 

ОРГАНИЗИРАТ КУРС по М Е Д И А Ц И Я 

 

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ е вписан като организация 
обучител в Единния регистър на Медиаторите към Министерството на 
правосъдието на Р България. http://mediator.mjs.bg/ Users/OrgList.aspx 

 
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. 
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. 

                                                                          

  

 

 

Период на провеждане: 

12, 13 и 14  октомври 2018 

19, 20 и 21 октомври 2018 

 Общ брой часове:  60 часа 



Обучители:    проф. д-р Добринка Чанкова и доц. д-р Янка Тянкова 

Добринка Чанкова е професор  по Наказателен процес в 
Правно-историческия факултет на Югозападния 
университет "Н. Рилски"- Благоевград. Преподава и  
Алтернативно  разрешаване на спорове в същия  
университет и  Медиация по наказателни и граждански  
дела в  Нов български  университет - София. Гост-
професор в много  чуждестранни  
университети.Специализирала е в Япония, САЩ, Англия, 
Австрия и др. В периода 1992-1994г. е  експерт в 
Комисията по правата на човека в 36-то Народно 

събрание. През 1995-1997г. е член на Съвета по законодателството при Министерството на 
правосъдието и експерт в Комитетите на Съвета на Европа по проблемите на престъпността  и 
медиация  по наказателни дела. Участник  в работните  групи, изготвили  Закона  за медиацията  и  
неговите  последващи изменения и допълнения. Учредител  и член  на  Управителния съвет на  
Националната  асоциация на  медиаторите. Директор на Института за решаване на конфликти - София. 
Медиатор и  обучител по  медиация с над  10-годишен стаж. Автор на над 100 научни труда, 
публикувани в страната и в чужбина. От 1995 г. досега участва  в  множество  национални и 
международни  проекти,  целящи  утвърждаването на  медиацията и възстановителното правосъдие в  
България и в  Европейски  контекст. Като член  на Световното  общество  по  виктимология и  на  
Европейския  форум по възстановително  правосъдие  е  изнасяла  лекции за  медиацията  в различни 
формати в  много  европейски  страни,  Япония, Индия, Хонгконг, Южно-Африканската  република  и  
др. 

 
Янка Тянкова е доцент  по Гражданско и семейно право (Търговско право)  в 
във ВСУ „Черноризец Храбър” и  ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”. Преподава 
Търговско право, Застрахователно право, Търговска несъстоятелност. От 
2005 г. е титуляр на дисциплината „Медиация” в Юридическия факултет на 
Великотърновски университет.  Един от първите обучени медиатори по обща 
медиация и търговска медиация от USAID в страната.  Медиатор и  обучител 
по  медиация с над  14-годишен стаж. Участник  в работни  групи към 
Министерството на правосъдието, изготвили  редица закони в страната, 
включително и в тази по готвените  изменения и допълнения в Закона за 
медиация. Автор на множество научни труда в областта на търговската 
несъстоятелност, търговското и застрахователно право, както и такива, 

обосноваващи необходимостта от по-ефективно прилагане на медиацията в тези области. 
Председател на сдружение „Център по медиация” гр.Велико Търново и като негов председател 
повече от 12 години работи за утвърждаване на медиацията като способ за алтернативно разрешаване 
на спорове. Като част от екипа на Центъра по медиация, участва като действащ медиатор, който вече 
има разрешени ефективно правни спорове чрез медиация. 

Срокове за записване:  до 1 октомври 2018 г. 

Такса:   550 лева   

за студенти (- 10%) - 495 лева   

за повече от един представител от организация – 495 лева 

 

Ръководител на курса:  доц. д-р Юлиана Матеева  
Технически сътрудник:  ас. Александра Ангелова  
За контакти:  +359 (0) 894 380 462         alexandra_angelova@yahoo.com 


