
 

 

 

ВСИЧКО МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВОРИ 

обучение, организирано от  

ФОНДАЦИЯ 

ИНСТИТУТ ЗА ПРАВО И ПРАВОСЪДИЕ 

18-19 МАРТ 2017 

ХАСКОВО 

 

 

ПРОГРАМА  
ПРЕГОВОРИ И КОМУНИКАЦИЯ 

 



 
 
За обучението  

„Всичко може да се договори“ е обучение, организирано 

от фондация „Институт за право и правосъдие“ в 
рамките на програма „Преговори и комуникация“.  
Програма „Преговори и комуникация“ на фондацията е 
създадена с цел развитие на теорията и практиката в 
областта на воденето на преговори и решаването на 
спорове и конфликти. 
Обучението има практическа насоченост. Затова и 
използваните инструменти за изследване и учене 
включват: работа по случаи, дискусии, ролеви игри, 
интерактивни игри, учене чрез правене. Без дълги и 
скучни лекции, без монотонни монолози, целта е 
обучаващите се не само да получат знания, но най-вече 
да придобият практически умения за водене на 
преговори и постигане на съгласие във всяка една сфера 
на живота. 

 
 

ПРОГРАМА  
 
18 март 2017 – Събота 
12:00–14:00 – Тема: Подготовка за водене на преговори 
14:00 –14:15 - Кафе пауза 
14:15–16:15 – Тема: Ключови техники и стратегии в 
преговорите (I част) 
16:15-16:30 - Кафе пауза 
16:30-18:00 – Тема: Ключови техники и стратегии в 
преговорите (II част) 
След 20:00 часа  – вечеря 
 
19 март 2017 – Неделя 
9:00 – 11:00 – Тема: Постигане на съгласие и превенция на 
бъдещи спорове 
11:00 – 11:15 – Кафе пауза 
11:15 – 12:00 – Дискусии 
 
След 12:00 часа – Посещения на Църквата в с. Узунджово 
и Музеят на Тракийското изкуство в с. Александрово 

 
 

Запишете се на: info@filj.eu  

 



 
 
 
 
 

 
Георги Станков 
Георги Станков е психолог и психотерапевт.  
Завършил е СУ „Св.Климент Охридски” със специализации по 
социална психология и психология на развитието. Обучавал се е 
в методите психодрама, социодрама и социометрия в Института 
„Бернхард Ахтерберг.”  
Георги практикува като консултант и обучител. Работи по 
докторска дисертация, посветена на гражданското участие и 
води курса „Умения за въздействия” в СУ „Св.Климент 
Охридски.” 

 

 
Таня К. Стойнова 
Таня К. Стойнова е адвокат, арбитър и медиатор. Практикува в 
областта на търговското и вещно право, устройство на 
територията и извънсъдебното решаване на спорове.  
Таня има също дългогодишен практически опит в областта на 
сделките с недвижими имоти и управлението на имоти в 
България и Белгия.  
Макар и с дългогодишна практика като съдебен адвокат, Таня 
е привърженик и защитник на извънсъдебните методи за 
решаване на спорове. 
От м. април 2016 е изпълнителен директор на фондация 
„Институт за право и правосъдие“ и един от основателите на 
програмата „Преговори и комуникация“ на фондацията. 
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Екип на обучението 



 
КОЙ 
 
трябва да се запише? 
 
Обучението „Всичко може да се договори“ е 
подходящо и дори задължително за широка 
аудитория, както от частния, така и от публичния 
сектор на обществения живот. Затова и каним в него 
да се запишат, без това изброяване да е 
изчерпателно: 
 
-Адвокати и юристи 
 
-Медиатори 
 
-Предприемачи 
 
-Служители от банковия и застрахователния сектор 
 
-Агенти недвижими имоти 
 
-Специалисти от сферата на продажбите 
 
-Търговски представители 
 
-Учители  
 
-Преподаватели 
 
-Служители в държавна или общинска администрация 
 
-Представители на синдикати и неправителствени 
организации 
 
-Журналисти 
 
-Студенти от различни специалности 
 
-Служители на фирми, събиращи вземания 
 
-Специалисти в областта на човешките ресурси, 
маркетинга и рекламата 
 
Запишете се на: info@filj.eu  

 



 

КАК 

да се запиша? 

Три лесни стъпки за регистрация и записване за 

обучението: 

 Запазете своето място на е-мейл: info@filj.eu  

 Заплатете таксата за обучението по 

банкова сметка на фондация „Институт за 

право и правосъдие: 
BG88BUIN95611000534331 

BIC: BUINBGSF 

„Алианц Банк България“ АД 

 Изпратете копие от платежното на е-мейл: 

info@filj.eu 

 

 

 

ЦЕНА НА ОБУЧЕНИЕТО: 220 лева  

ЦЕНА ЗА СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ: 190 лева 

10% отстъпка при записване на две обучения  

Цената включва: учебни занятия, учебни материали, 

кафе-паузи, вечеря на шведска маса в х-л „Ретро“, 

екскурзия до църквата в с. Узунджово и Музеен 

център „Тракийското изкуство в Източните Родопи“ 

в с. Александрово, в т.ч. вход за музея и беседа. 

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 9 МАРТ 2017 

Минимален брой  участници в обучение: 20  

Максимален брой участници в обучение: 60 

Местата са ограничени. Запазете своето място сега! 

 

Запишете се на: info@filj.eu  



 

КЪДЕ 

се провежда? 

Обученията от програма „Преговори и комуникация“ на 

Институт за право и правосъдие“ се провеждат в хотел 

„Ретро“ в Хасково – в непосредствена близост до центъра 

на града.  

Хотелът е място, което очарова с елегантност и стил, 

квалифициран персонал и високо качество на обслужване. 

Три-звездният хотел разполага с покрит охраняем паркинг, 

удобна и модерно оборудвана конферентна зала. 

За повече информация за хотела посетете: hotelretro.bg 

За да резервирате стая, се обадете на тел: +359 38 666201 или 

се свържете чрез сайта на хотела – hotelretro.bg 

Цени на нощувки:  

Единична стая – 49 лева 

Двойна стая – 88 лева 

Двойна  стая за един човек – 59 лева 

За участници в семинара хотел “Ретро“ предлага 10% отстъпка 

от посочените цени. За да ползвате отстъпката, не забравяйте 

да уведомите хотела, че сте участник в обучението на 

фондация „Институт за право и правосъдие“. Резервирайте 

своята стая не по-късно от 10 дни преди началната дата на 

обучението! 
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