Д-р Даниела Коларова
Даниела Коларова е основател и директор на фондация „Партньори – България“ от 1998.
Завършила е специалност „Психология“ в СУ „Свети Климент Оридски” и има докторска
степен по социология от Института по социология, Българска академия на науките.
Даниела Коларова е сертифициран обучител и медиатор, регистриран в единния Регистър
на медиаторите в България от 2004 г. и сертифициран медиатор и обучител по медиация
от Националния център за решаване на конфликти в Сан Диего, Калифорния (2003г.).
Член е на УС на Националната асоциация на медиаторите в България.
Отговаря за стратегическото развитие на програмата на фондация „Партньори –
България“ в областта на алтернативното решаване на спорове и конфликти. Работи за
разпространението и утвърждаването на медиацията и гражданското участие в България и
в страни като Йордания, Йемен, Ливан, Киргизстан, Турция и Молдова, където участва
в проекти за развитие на кадри от медиатори и фасилитатори на спорове и конфликти в
общностите.
Работи като обучител и медиатор в Центъра по медиация на фондация „ПартньориБългария” повече от 18 години, като за този период е провела много обучения и е
участвала в разрешаването на редица спорове и конфликти.

Румен Минковски
Румен Минковски е завършил психология в СУ „Свети Климент Охридски“ и е
преподавател в същия университет по управление на човешките ресурси. Работи във
фондация “Партньори-България” от нейното основаване. Участва като ръководител и
обучител във всичките проекти на фондацията свързани с медиация и алтернативно
решаване на спорове. Лицензиран медиатор и обучител по медиация в Единния регистър
на медиаторите в България от 2004 г. Завършил е пълния курс на обучение по медиация на
Националния център за решаване на конфликти в Сан Диего, Калифорния през 2005
година.
Работи като обучител и медиатор в Центъра по медиация на фондация „ПартньориБългария от 18 години, и е участвал в провеждането на редица обучения и в
разрешаването на много спорове.

Валя Станкова
Валя Станкова има висше юридическо образование, специалност международно публично
право, придобито в Държавния университет в гр. Киев, УССР, 1975 г., както и завършена
следдипломна квалификация в Института за социално управление, специалност
„Организация и управление на културните дейности“. (1984-1986).

От 2008 г. работи самостоятелно като адвокат и като Представител по индустриална
собственост, вписан в Регистъра на представителите към Патентно ведомство на
Република България. Явява се като защитник по дела свързани с правоприлагането в
областта на индустриалната собственост и авторските права. Сертифициран медиатор от
2004 г. с интереси в законодателната сфера. Участник в изработването и приемането на
Закона за медиацията, както и последващите подзаконови актове, необходими за
правоприлагането му. Понастоящем е ангажирана с промени в Закона за медиацията, като
фокусът е изработване на норми даващи повече възможности за прилагане на медиация в
България, както и контрол върху дейността на медиаторите.
Понастоящем е зам. председател на Националната асоциация на медиаторите в България.
Работи като обучител в Центъра по медиация на фондация „Партньори- България от 15
години.
Петромир Кънчев
Петромир Кънчев има висше юридическо образование. Работи като адвокат на
самостоятелна практика.
Лицензиран медиатор и обучител по медиация в Единния регистър на медиаторите в
България от 2004 г. Завършил е обучение по медиация в Националния център за решаване
на конфликти в Сан Диего, Калифорния през 2005 година.
Работи като обучител и медиатор в Центъра по медиация на фондация „ПартньориБългария от 15 години, и е участвал в провеждането на много обучения и в
разрешаването на редица спорове.

