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ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  СТУДЕНТСКИ  ПОСТИЖЕНИЯ 

 

 

 През  последното  десетилетие  обучението  по  Алтернативно  

разрешаване  на спорове  за студентите  от  специалност  Право, IV курс, 

протича  по нетрадиционен  начин. Съществен  компонент  от  

образователния  процес  е  интерактивното  обучение,  в което студентите  

са  главни  действащи  лица. Учебните  симулации  и  ролеви  игри  стават  

вече  класически инструменти. През  академичната 2013/2014г.    бяха  

апробирани  възможностите  на  дистанционното  обучение,  а  през 

2014/2015г.   беше стимулирана  креативността  на  младите  хора. От  

преподавателя  проф.  д-р  Добринка  Чанкова  бяха  поставени  творчески  

задачи, които  студентите  следваше  да  решат, без  да ползват аналози. С 

това  предизвикателство  те се  справиха  по забележително    успешен  

начин. 

 В свободното  си  време,  като форма  на  извънаудиторна  заетост, 

студентите  изготвиха информативни брошури   и  постери за  

популяризиране  на  медиацията и  другите  форми  на  алтернативно  

разрешаване  на  спорове.  Някои вложиха  много  повече  усилия и  

разработиха  наръчници, тефтери и настолни  книги  на  медиатора, дори  

списание! Въображението на студентите  се  развихри  и бяха  изготвени  

тематични  календари, макет  на дърво,  с  което по  приложен  начин бяха 

представени  спецификите  на  арбитража, комикс, а   някои  дори  

написаха  стихотворения! Особено  интересни  бяха компютърните  

продукти - разработени   бяха  два  специализирани сайта  за  медиацията и  

компютърна  игра, с  която  студентите могат  да  осъществяват  

самоподготовка  и проверка  на  знанията си. В рамките  на  обучението 

студентите  упражниха уменията  си  да презентират  по  най-съвременен  

начин  своите  резултати. 

 Усилията  на  студентите бяха  оценени подобаващо,  а  някои  дори  

получиха персонални  награди  от  декана  на Правно-историческия  

факултет  проф.  д-р  Габриела Белова, като  те  също й направиха  подарък 

- свои  произведения.  

 Сп. "Право, политика,  администрация" ще  публикува  най-

интересните  студентски постижения. В  настоящия брой  ви  представяме  

стихотворението "Аз-медиаторът". 

 Снимки  от  презентирането на разработките можете  да  видите  в 

нашата  фотогалерия. 
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„Аз – медиаторът” 

 

 

Съдбите си преплитаме, в странен свят живеем, 

и един над друг опитваме се ние да надделеем. 

Много бързо, лесно можем да се помирим, 

живота си ще опростим с начина неоспорим. 

 

Демократичните промени съдилищата натоварват, 

организации започват да се надпреварват, 

как опростена система те да въведат, 

и спора извънсъдебно да решат. 

 

Медиация се нарича и съдебната практика разсича, 

и на независимост от външни влияния се обрича. 

В универсален способ за разрешаване на спор, 

медиаторът институционализиран главен е актьор. 

 

Неутрално, добросъвестно и безпристрастно, 

медиаторът страните подпомага, комуникацията облекчава. 

Процедура по правни и неправни спорове се води 

и от членовете в ГПК може да се ръководи. 

 

В страната ни процесът никак не е сложен, 

достатъчно е труд от медиатор и страните да е вложен. 

Правните субекти могат спора си да оплетат, 

но медиацията контролира неговия резултат . 

 

Закон за медиацията през 2004г. се издава, 

но методът основно от 2006г. се прилага. 

Процедурата в последователност протича 

и информация от фазите не трябва да изтича. 

 

С метод извънсъдебен можем да се помирим, 

само ако на медиатора се доверим. 

По Търговско, Трудово, Семейно право спор можем да решим, 

като медиация успешно проведем и споразумение въведем. 

 

Дееспособен ли си ти, медиация можеш да извършиш, 

курса по „Алтернативно решаване на спорове“, ако завършиш.  

Вписване е нужно в регистъра на Министъра на правосъдие, 

за да може да възтържествува правното усърдие. 
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В развитите, съвременни правови държави, 

с Алтернативно разрешаване на спорове се борави. 

Понякога правната действителност е сложна, 

но без медиацията става невъзможна. 

 

Медиацията взаимоотношенията между страните запазва  

и всичко по законов ред проследява да се спазва. 

Тя се е превърнала в нашата алтернатива, 

подпомага обективната истина да се разкрива. 

 

Медиатор се наричам и 

професията си Аз обичам. 

 

Автори : Ели Лазарова – Фак. № 11100131155, Владислав Манолов - 

11100131116, Магдалина Трендафилова – 11100131062. 

Право – редовно обучение, IV курс. 


