
Медиация 

   

         Медиацията решава спор,                                                                              

и така може да предотврати дори затвор. 

Да си компетентен иноватор, 

означава да си медиатор. 

Тази медиация спестява 

сблъсъка с тромавата администрация. 

Довери се на нещо ново, 

да въздъхнеш с облекчение: „ Готово!” 

Избери я тази медиация, 

без да се съобразяваш със своята локация. 

Този, който е медиатор 

е най – добрия комуникатор. 

Най – разпространената форма за спорове, 

може днес да разреши медиатор скоростен. 

Щом медиацията допуснеш, 

няма шанс, който да пропуснеш. 

Безпристрастен, смел и обективен 

супер метод си иновативен. 

Мечтаната реализация 

се постига с медиация. 

За да няма губеща страна, 

вземи медиатор – той може да осъществи това! 

Затова обучение по медиация посети, 

за нея разбери, 

чрез медиатор спорове разрешете 

и в България таз чудесна практика разпространете!!! 

 

 

Гергана Лефтерова Илиева    

Спец. Право, редовно обучение, IV  курс 
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Когато ти трябва помирителна ситуация, 

Препоръчвам да избереш медиация! 

Всички мъки сподели, 

В спора победител ТИ бъди! 

Медиатора от непознат, 

Ще почувстваш като брат! 

Освен това, добре спестени три са: 

Време, нерви и пари. 

Ах, този медиатор, 

Твой личен Терминатор! 

Съзнанието си отвори, 

Инвестирай в светлите си дни! 

Примера последвай ти, 

Сбъдни и нечии мечти, 

Решение за активно участие вземи 

И медиатор ТИ стани! 

Е, това е ТОЙ! Личният ти супергерой! 

Той е гъвкав и пластичен, прекалено даже и дипломатичен. 

Тайната му е голяма – ИЗМАМЕНИ ДА НЯМА! 

Колко много инвестира той, в душевния ти покой! 

Оценяваш ли това, че си временно център на света? 

Нека тази медиация е обречена на глобализация! 

Медиацията забранява спор, не трябва злобата да е мотор! 

Забранява наличието на вражда, отваря нова врата. 

Медиацията не е панацея, тя създава микро, мирна асамблея. 

Ах, вълшебна медиация, 

Засега не подлежиш на комерсиализация! 

Все още нямаш явни недостатъци, 

Които да оставят трайни отпечатъци! 

 

 

Десислава Пламенова Димитрова,  

Право, 4 курс 

 

 

 

 



 

Търговската медиация 

                         е умствена трапанация ! 

В мислите им влизаш 

                        със споразумение излизаш. 

Те сами си съгласиха 

                         и разходите намалиха. 

Медиаторка доволна, 

                         е усмихната и волна. 

Наем, заем, изработка, 

                          а пък тя е като котка. 

Медиацията атрактивна, 

                          спорна,лесна, ефективна. 

Вчера нямаше я нея 

                         днес със нея се гордеят. 

Поверителна и безпристрастна, 

                         медиацията е опасна. 

И в Европа вече знаят 

                        медиацията да играят. 

 

 

 

Елза Трайкова 

спец. Право, 4-ти курс, редовно обучение 


