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Лична информация  

Собствено име / Фамилии Албена Радославова Комитова - Желязкова  

Адрес ул. „Майор Юрий Гагарин” №8, гр.София  1000, България 

Телефон - Мобилен телефон: 0898480377 

Факс - 

E-mail akomitova@gmail.com  

Националност Българска 

Дата на раждане 23.02.1970г. 

Пол Жена 

  

Трудов стаж  
  

Дати 1999г. - до настоящия момент 

Заемана длъжност или позиция Адвокат 

Основни дейности и отговорности Адвокат и юридически консултант с практика в търговското право: фирмено, 
несъстоятелност и всички видове  сделки. 
Изготвяне и предоставяне на правни анализи и консултации по концесионни договори.  
Опит в семейното, облигационното, вещното, данъчното и трудовото право. 

Име и адрес на работодателя Софийска адвокатска колегия 
България, гр. София, ул. Фр. Нансен 28 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

- 

Дати 2006г. – до настоящия момент 

Заемана длъжност или позиция Обучител 

Основни дейности и отговорности Разработване и провеждане на сертифициращи и професионални консултации и 
обучения в сферата на разрешаване на конфликти и медиация, в частност:  

 сертифициращи обучения и курсове за медиатори (редовни, от 2006г. досега),  

 обучения по трансгранична медиация за съдии, адвокати и медиатори с международен 
екип, по проекта Европейска мрежа за медиатори по трансгранични спорове 
(EuroNetMed), финансиран пряко от Европейската комисия, Дирекция „Правосъдие” 
(2012) 

 надграждащи обучения за медиатори (2010, 2011),  

 обучения в медиаторски техники за съдии, търговска и семейна медиация, заедно с 
екип от Университета Харвард (2009, 2010, 2011), 

 Обучение по преговори (2011- 2014г.) към Българско училище за политика 

 Обучение по комуникативни техники и др. за съдии от Румъния, Хърватска, България 
и Италия по проект на Апелативен съд Крайова, финансиран от ЕК (2014) 

 

Име и адрес на работодателя Център за разрешаване на спорове  
България, гр. София, бул. Патриарх Евтимий 15 

mailto:akomitova@gmail.com
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Вид на дейността или сферата на 
работа 

- 

Дати 2006г. – до настоящия момент 

Заемана длъжност или позиция Мениджър (председател на Център за разрешаване на спорове) 

Основни дейности и отговорности Управление на проекти и организиране на събития, обучения и образователни семинари,  
В частност: пряко участие в управлението на проектите, подпомагащи създаването и 
развитието на първия в България и един от първите в Европа Съдебен център за 
медиация към Софийски районен и Софийски градски съд („Медиация и съдебна власт – 
успешно взаимодействие за подобрен достъп до правосъдие и съдебни услуги”, 
финансиран от Фондация “Америка за България” (2011-2012), Медиацията – Вашето решение – 
програма за АРС на Софийски Районен съд” (2009), финансиран от Фонд България на USAID); 
експертно участие в създаването и развитието на съдебния център за медиация. 

Име и адрес на работодателя Център за разрешаване на спорове 
България, гр. София, бул. Патриарх Евтимий 15 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

- 

Дати 2006г. – до настоящия момент 

Заемана длъжност или позиция Медиатор  

Основни дейности и отговорности Медиаторска практика по спорове по търговски сделки, отношения между съдружници, 
договори (за услуги), сделки с недвижими имоти (продажби, наеми и т.н.), семейни и 
наследствени спорове; 
 

Име и адрес на работодателя Център за разрешаване на спорове 
България, гр. София, бул. Патриарх Евтимий 15 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

- 

Дати 20.09.2012 – 31.12.2013г. 

Заемана длъжност или позиция Консултант по управление на конфликти посредством преговори, посредничество и 
медиация 

Основни дейности и отговорности Проект  “Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по 
трудовоправни и осигурителни отношения, фирмено поведение, корпоративна социална 
отговорност, бизнес етика, повишаване адаптивността на работниците, управление на 
конфликти посредством преговори, посредничество и медиация, приложение на 
системата GS1”, в изпълнение на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към 
неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни 
действия за ограничаването й” се осъществява по процедура  „Повишаване гъвкавостта и 
ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори”, с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по договор 
BG051PO001-2.1.07. с Възложител БТПП. 
Предоставяне на задълбочени и изчерпателни писмени отговори на постъпили заявки за 
консултации за сектор „Управление на конфликти посредством преговори, 
посредничество и медиация” –  18 броя писмени консултации 

Име и адрес на работодателя ЕКОРИС Саут Ийст Юроп ЕООД, член на Обединение „КОНСУЛТ” 
България 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

Консултации по управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация 
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Вид на дейността или сферата на 
работа 

- 

Дати 1992г. – 1998г. 

Заемана длъжност или позиция Преводач на свободна практика 

Основни дейности и отговорности Преводи от и на гръцки и италиански език 

Име и адрес на работодателя - 

Вид на дейността или сферата на 
работа 

- 

  

Образование и обучение  

Дати 2011 - 2012  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Специализация „Управленски умения” 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Програмата „Управленски умения” предоставя знания в областта на политическия мениджмънт 
и публичните политики. Развиват се умения в областта на организационния мениджмънт и 
лидерството. Програмата дава знания в областта на социологията и разчитането на 
социологически изследвания, връзките с обществеността, политическия маркетинг и 
предизборните кампании. 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Българско училище за политика „Димитър Паница“ и НБУ 

  

Дати 2010 - 2011  

Наименование на придобитата 
квалификация 

НЛП мастър 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

кратки презентации и обзор на теоретичното съдържание 
демонстрации на техники и модели, групови изследвания, работа над проекти 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Институт по невро-лингвистично програмиране 

  

Дати 2009  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Обучител 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Разработване на учебна програма, съставяне на изпитни тестове, умения за презентация и 
фасилитация 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Професионална асоциация на медиаторите в България 

  

Дати 2008 

Наименование на придобитата 
квалификация 

НЛП практик 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Свободно владеене методите на психическа саморегулация; 
Определяне и поставяне на цели, формиране поведение в рамките на постигането им; 
Владеете базовите техники на НЛП за терапевтична интервенция. 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Институт по невро-лингвистично програмиране 
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Дати 2006 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Медиатор 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

Водене на преговори, разрешаване на конфликти 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Българска търговско-промишлена палата 

  

Дати 1992 - 1998  

Наименование на придобитата 
квалификация 

Магистър по право 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Университет за национално и световно стопанство 

Дати 1992г. – 1998г. 

Наименование на придобитата 
квалификация 

Магистър по право 

Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

- 

Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

Университет за национално и световно стопанство 
 

Ниво по националната класификация  Диплома за Магистър, специалност „Право” 
 

Лични умения и 
компетенции 

 

Майчин език  Български език  

Чужд (и) език (езици)  

Самооценяване  Разбиране Разговор Писане 

Европейско ниво (*)  Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно 
устно изложение 

 

Италиански език   отлично  отлично  отлично  отлично  отлично 

Гръцки език   отлично  отлично  отлично  отлично  отлично 

Английски език   отлично  отлично  отлично  отлично  отлично 

Руски език   отлично  отлично  отлично  отлично  отлично 

 (*) Единни европейски критерии за познания по езици 

Социални умения и компетенции  Магистър по право 

 Председател на Професионална асоциация на медиаторите в България 

 Над 22 години общ професионален опит 

 Над 13 годишен професионален опит като адвокат 

 Над 6 години медиаторска практика по спорове по търговски сделки, договори, 
строителство, семейни и наследствени спорове и други области 

 Дългогодишен опит в предоставянето на консултантски услуги в областта на 
медиацията и изготвянето на експертни становища, независимо правно 
консултиране, преводи, психологически консултации и други услуги 

 Богат опит в управлението на конфликти чрез преговори и посредничество в 
разрешаването на спорове 

 Опит като консултант по управление на конфликти посредством преговори, 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/bg
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посредничество и медиация в проект  “Избор на изпълнител за предоставяне на 
консултантски услуги по трудовоправни и осигурителни отношения, фирмено 
поведение, корпоративна социална отговорност, бизнес етика, повишаване 
адаптивността на работниците, управление на конфликти посредством 
преговори, посредничество и медиация, приложение на системата GS1”, в 
изпълнение на проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната 
икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия 
за ограничаването й” се осъществява по процедура  „Повишаване гъвкавостта и 
ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори”, с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по договор 
BG051PO001-2.1.07 

Организационни умения и 
компетенции 

Богат опит в подготовката, организирането и провеждането на сертифициращи и 
професионални обучения в сферата на разрешаване на конфликти и медиация 

Технически умения и 
компетенции 

 Удостоверение №20060824016 за вписване в Единния регистър на медиаторите 
към Министерството на правосъдието 

Компютърни умения и 
компетенции 

Отлична компютърна грамотност. Работа с Microsoft Office, Internet и др. 

Артистични умения и 
компетенции 

Н/П 

Други умения и компетенции Н/П 

Свидетелство за управление на 
МПС 

- 

Допълнителна информация  Редовен консултант в правната рубрика на вестник „Кеш” 

 Вписан помирител в Националния институт за помирение и арбитраж 

 


