
                                                                                             

ПРОЕКТ ЗА РЕФОРМА В ТЪРГОВСКОТО ПРАВО                БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Изпълнител на ААМР
БеарингПоинт

Този проект се финансира от  Американскатаагенция за международно развитие

Обучение по медиация – Практикум

Описание на курса Този курс е третата част от тристепенно практическо
обучение за медиатори. Той е ориентиран изцяло към
практикуване и усъвършенстване на придобитите
медиаторски умения в среда на симулирана медиация. Всеки
участник има възможност да проведе симулирани процедури
по медиация в качеството на медиатор и ко-медиатор,
както и да наблюдава симулирани процедури по медиация. В
практикума участниците получават обратна информация
за проведените от тях медиации и конкретни насоки за
усъвършенстване на медиаторските техники.

Целева аудитория Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият
или подобрят професионалните си умения в сферата на
разрешаването на спорове, напр.: правни съветници
/адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества,
експерти по управление на човешки ресурси, връзки с
обществеността, маркетинг, банков и застрахователен
сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти,
офис-мениджъри, предприемачи, експерти и координатори в
български и международни правителствени и неправител-
ствени организации и други.

Предварителни
условия

Участниците трябва да са завършили Обучение по
медиация – НИВО I и НИВО II, към Центъра по медиация на
БТПП

Учебни цели на курса При завършването на този курс участниците ще могат да:
 Използвайки знанията и уменията, представени в
курсовете по медиация Ниво I и Ниво II, участниците ше
проведат минимум три симулирани медиации в рамките
на установените насоки за провеждане на медиация.

Учебна методология Практическо провеждане на пълна процедура по медиация,
самостоятелно и в екип, с цел прилагане на придобитите в
Ниво 1 и Ниво 2 умения. Медиациите са  съпроводени с
последващ анализ и оценка. За да получат сертификат в
края на обучението, участниците трябва успешно да
положат изпит в края на курса и да отбележат достатъчно
присъствие по време на обучението.

Дата, време и място
на курса

30 юни -2 юли 2006 г.
Българска търговско-промишлена палата: ул.”Парчевич” 42

Максимален брой
участници

21 участника.
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Материали на курса Курсът се състои от следните компоненти:
 Материали за раздаване.

Такса за участие Заплаща се таксата на целия цикъл курсове – 480 лева. Това
включва Ниво 1, Ниво 2 и Практикум.
Отстъпки:

- за представители на членове на БТПП и съветите
към БТПП,

- за повече от 2-ма представител на организация,
- за служители в системата на палатите.

Инструктори Галина Николова е обучител с над четири години опит в
разработването и провеждането на обучения. През
последната година изпълнява различни краткосрочни
проекти към Корпус на мира на САЩ, България. Преди това
е работила предимно за големи организации в
неправителствения сектор. Основните теми в
обучителната й практика са свързани с организационно
развитие, разработване и изпълнение на проекти,
общностно развитие, комуникативни умения,
презентационни умения, мотивация, работа в екип,
разрешаване на конфликти и др. Тя е съавтор на две
изследвания в социалната сфера, както и на два
обучителни наръчника. Галина Николова има магистърска
степен по Културология към Софийския университет „Св.
Климент Охридски”, както и професионална квалификация
„Треньор по групово-динамичен тренинг и организационно
поведение” към Международно висше бизнес училище –
Българо-датски бизнес департамент. В момента се
обучава в магистърска програма „Мениджмънт на
образованието на възрастни” към Нов български
университет, където е стипендиант на Института за
международно сътрудничество на Немската асоциация за
образование на възрастни.

Георги Георгиев е обучител с известен опит в
разработването и провеждането на обучения. Адвокат от
две години към Адвокатска Колегия - гр. Стара Загора. Над
десет години е работил като консултант по търговски
взаимоотношения към фирми в Стара Загора с насока
разрешаване на конфликти. Практикува главно търговско
право, в областта на задълженията и договорите, с
основна тема тази на търговските преддоговорни
правоотношения. Участвал е като медийно-правен
консултант в изграждането на система за динамична
цифрова презентация (Dynamic Digital Signage) към
рекламна компания. Трета успешна година работи за
утвърждаване културният обмен между детски учебни
заведения във Франция (Валбон), Италия (Палермо) и
България (Стара Загора), по програмата "Коменски ІІ" на
ЕС, в прерогативите си на председател на
неправителствена организация. Георги Георгиев
притежава магистърска степен по право към Софийския
Университет "Св. Климент Охридски" с професионална
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квалификация юрист.

Дорина Христова е мениджър на програма “Медиация” при
фондация “Партньори-България”. В това качество ръководи
цялостната дейност на 10-те центъра по медиация в
мрежата на “Партньори” и консултира техните екипи при
предоставяне на медиация, специализирани обучения и др.
Преминала е обучение от обучители по медиация към
фондация “Партньори-България”, БеарингПойнт и
Националния център за решаване на конфликти – Сан
Диего. Работила е като правен и бизнес консултант по
проект “Реформа на социалното осигуряване”, финансирани
от Световната банка. Участва като експерт в
подготвянето на законодателни проучвания за Народното
събрание. Завършила е Юридическия факултет на СУ “Св.
Климент Охридски”. Понастоящем е вписана като адвокат
при Софийска Адвокатска Колегия.

Симона Такова е адвокат и старши съдружник в “Правен
посредник” ООД. Работи в различни области на
вътрешното и международното право, но основните й
интереси и преминати курсове и специализации са по
търговско право, право на индустриалната собственост,
авторски и сродни права, авиационно право,
застрахователно право, международно договорно право. Тя
е регистрирана като представител по индустриална
собственост за всички обекти на закрила (изобретения,
промишлени образци, марки, географски означения и
промишлен дизайн) в Патентното ведомство на Р България
и като европейски патентен представител в Европейското
патентно ведомство. След като през 1980 год. получава
магистърска степен по право в СУ “Св. Кл. Охридски”,
Симона Такова работи в системата на българската
гражданска авиация, където натрупва значителен
професионален опит, в това число и в извънсъдебното
уреждане на спорове. Инициира и участва в редица
търговски преговори и в сключването на споразумения за
уреждане на претенции за отговорността на превозвача и
застрахователни обезщетения за претърпени от или
нанесени на авиокомпанията щети. От 1991 до 2001 год.
Симона Такова работи като дипломат, 2 години от които в
Посолството на Република България в Хага. В МВнР тя се
занимава с различни въпроси на многостранната и
двустранната дипломация и международното договорно
право, участва в преговори и делегации. Междувременно
завършва с отличие 3-месечна специализация в Московския
държавен институт по международни отношения, където
изучава и техника на водене на международни преговори.
Симона Такова е редовен член на Българската асоциация по
международно право, Асоциацията на представителите по
индустриална собственост, Съюза на юристите в
България.

Митко Маринов е медиатор, специалист по
организационно консултиране, обучение и развитие на
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мениджъри. Работи във фирма “3 ММ-Консулт” ООД, където
е съдружник и управляващ директор. Има множество
ангажименти в и извън страната в областта на
управленското консултиране и по-специално в
изграждането на ефективни екипи и управлението на
конфликти. Водил е курсове в страни като Босна и
Херцеговина, Грузия, Македония,Сърбия и Черна гора и
Хърватска.  Той е автор и преподавател по множество
програми в областта на обучението и човешките ресурси. В
областта на медиацията е бил главен обучител и
медиатор на първият център за извънсъдебно решаване на
спорове в България, създаден към фондация “Партньорство”
през 1996 година. Г-н Маринов е магистър по психология и
философия, има PhD в областта на социалната психология
и е специализирал Алтернативно решаване на спорове в
Центъра по медиация към Университета в Сан Диего.
Консултант е към Института по публична администрация
и европейска интеграция и е член на факултетния съвет на
департамента по Продължаващо обучение към Нов
Български университет. Медиатор към Центъра по
медиация към БТПП, София и към ТПП гр.Стара Загора.

Димитър Атанасов е специалист по маркетинг към
Търговско-промишлена палата – Стара Загора. Неговите
ангажименти са свързани с подпомагане на бизнеса при
избора и прилагането на маркетингови стратегии и
подходи, в това число подбор и избор на персонал.Участва
като лектор по реализацията на проекти, в които ТПП е
ръководител и партньор. Неговите ангажиментите извън
страната са свързани с участие и партньорства в
програми, финансирани от ЕС. Г-н Д.Атанасов има
магистърска степен по икономика и специализация по
бизнес планиране към Фондация “Марсел Де Бишоп”- Белгия.
Член на  Центъра за Търговскса Медиация към Търговско-
промишлена палата – Стара Загора и координира
административно неговата дейност.

Димитринка Петрунова е юрист с 14 години стаж, през
които е била младши съдия, юрисконсулт на Община Стара
Загора и адвокат. Съдружник в Адвокатско съдружие
“Петрунова, Андреева, Цонева” гр.Ст.Загора. Работи като
правен консултант на Общини, търговски дружества и
юридически лица с нестопански цели. Предоставя
експертно мнение във връзка с изготвяне на подзаконови
нормативни актове в областта на местното
самоуправление и регионалното развитие и
благоустройството и е член на Национална асоциация
“Правна инициатива за местно самоуправление”.
Специализира в административното и търговското право,
в извънсъдебното разрешаване на спорове и е практикуващ
адвокат защитник. Завършила е Софийски Университет
”Климент Охридски” с магистърска степен по специалност
“право”, преминала е обучение по “Генерален мениджмънт”
на Стопанската камара на Република Австрия и обучение по
“Търговска медиация” на БеарингПоинт. Член е на Центъра
по Медиация към ТПП гр.Стара Загора. Като правоспособен
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медиатор насочва страните за постигане на
взаимноприемливи споразумения .

Свилена Димитрова е адвокат на свободна практика в
град София, специалист в областта на  търговското и
корпоративно право, интелектуалната собственост,
медийната регулация и недвижимите имоти. Завършва
Софийски университет ”Св. Климент Охридски” с
магистърска степен по “право”. Започва юридическият си
стаж като младши адвокат при САК веднага след
дипломирането си през 2000 година. Впоследствие е
юридически съветник на две търговски дружества с
чуждестранно участие. От 2003 г. и към настоящия
момент работи с “Модус консулт”, правни и бизнес
консултации, настоящо Адвокатско дружество
“Тончева&партньори”, гр.София. Работи като юридически
консултант на български и чуждестранни търговски
дружества и юридически лица с нестопанска цел.
Специализира в областта на търговското право, като в
работата си на адвокат е ръководила няколко проекта за
извънсъдебно и съдебно разрешаване на спорове на
корпоративни клиенти. В областта на медиацията е
сертифициран медиатор по програмата “Търговска
медиация” на БеарингПоинт и  медиатор към Центъра по
медиация към БТПП, гр.София и към ТПП гр.Стара Загора.
Автор е на статии във вестник “Кеш”. Има специализация
по френски език и култура в Университета “Aix-Marseille III”.


