
 

 

 
 

 
 

 

 

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: 
 

“АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА МЕДИАЦИЯТА. 

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА МЕДИАЦИЯТА. 

ПРОМЕНИ В ГПК. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СЪДЕБНА 

МЕДИАЦИОННА ПРОЦЕДУРА” 
 
 

21 и 22 март 2023 г. 

14.30 – 17.45 ч. 
 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРА: 
 

 

 

ЕЛИЗА НИКОЛОВА – Адвокат, председател на УС на 

Професионалната асоциация на медиаторите в България 

(ПАМБ) 
 

 

Елиза Николова е адвокат, управляващ съдружник   в  

адвокатско съдружие „Николова, Калинов  и Партньори”. 
 

Има завършено висше образование по право към УНСС /1996 г./, 

магистърска степен  по „Социално икономическа 

информация“ УНСС /1991 г./ и Магистър по „Обща психология“ към СУ „Кл.Охридски“ 

/2017г./.  
 

Елиза е специален стипендиант на Международната организация за развитие на правото 

/IDLO/ през 1998 г.,  на Академията за американско и международно право в Далас, САЩ 

през 1999г., на Женевския университет по търговско право през 2001г.  
 

От 2006 г. е сертифициран медиатор, от 2009 г. е обучител по медиация, а от 2011 г. – е 

председател на УС на Професионалната асоциация на медиаторите в България /ПАМБ/.  
 

Като обучител има над 50 проведени обучения в България, Казахстан и Украйна по 

медиация, комуникативни умения, преговори, потребителска медиация и др. Елиза е 

преподавала на служители в Комисията на защита на потребителите, в Университета за 

национално и световно стопанство /2016-2020/, в Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“. През 2011-2012 г. е ръководител на Международен проект спонсориран от 

Европейската комисия  «Европейска мрежа на медиатори за решаване на трансгранични 

спорове» www.mediation-net.eu  
 

http://www.mediation-net.eu/


Основател от 2001 г., изпълнителен директор, а понастоящем член на УС на Българска 

асоциация на Международния институт за развитие на правото /ИДЛО/- www.bgidlo.org.  
 

От 2016 г. е зам. председател на Национална асоциация за извънсъдебни спогодби – 

първата работеща онлайн платформа за решаване на потребителски спорове в България, 

нотифицирана от Министерство на икономиката и включена в Европейската ОДР платформа за 

решаване на потребителски спорове, www.nais.bg.  
 

Елиза е сред авторите на „Наръчник по медиация или как да сърфираме в медиацията“ 

/2018/. Председател на организационния комитет на Международни летни школи по 

медиация и преговори 2017, 2018, 2019, 2020 г. http://mediation-

net.eu/index.php/en/mezhdunarodna-lyatna-shkola. 
 

Избрана за „Медиатор на годината“ през 2016 г. на Годишните юридически награди, 

наградена от Съюза на юристите в България за принос в развитието на медиацията в 

България през 2017 г. 
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