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Софийска адвокатска колегия, Висчr адвокатски сьвет и Българска търговско-промиlллена палата
организират

двудневна междуна родна конферен ция,,Арбитраж - нови п редизвикателства"
22-23 март 2019 r., София,

София Хотел Балкан, зала rrСредец", пл. "Света Неделя" Nэ 5

,Qата/час прогрАмА Място

четвъртък
21.03.2019 г.

19.00 - 20.З0 ч.

Опционален коктейл за чуждестранните участници с

ръководствата на АС, БТПП, ВАдвС и САК
о flеzусmоцuя на селекmuронч бълеорскч BllHo оm

уmвърdенч вuнорскч uзбч ч преOсmовяне но mраdчцчоннч
бълеорскч xpaHu

преdсеdоmел нq Бълеарска асоцчацuя но
uзносumелчmе на BuHo

БТПП, l-{ентрално

фоайе
ул. Искър,9
(за потвърдилите

участие)

петък
22.03.2019 г.

Конфе рен ц ия,, Дрбитра}к - нови п редизви кателства " София хотел Балкан
пл.,,Света Неделя"N9 5

9.30 - 10.00 ч. Регисграция на участниците София хотел Балкан
зала Средец

ОФИЦИМНО ОТКРИВАНЕ

10.00 - 10.30 ч. г-жа Щецка Щачева - министър на правосъдието на
Република България
г-н Юрий Щерк - зам.-министър на външните работи на
Република България
Кратко приветствие отадв. Ралица Негенцова -
председател на Висшия адвокатски съвет

Кратко приветствие от г-н Щветан Симеонов - председател
на УС на БТПП

Кратко приветствие от адв. Ивайло flaHoB - председател
на Софийска адвокатска колегия

зала Средец

10.30 - 12.00 ч. ПЪРВИ ПАНЕЛ
Арбитражът и новите технологии, бизнесът на 21-ви век.

МоOероmор - оdв. Длексонdър Кацарскu,
замесmнuк-преOсеOоmел на ДС прч БТПП

flоклаdчuцu:
. оOв. длексонdър Коцорснu,

замесmнuк-преdсеdаmел на ДС прч БТПП
о odB, Луч Бушман - преOсеdаmел на комuсuяmо за

межdунароdнч оmношенuя на Нацчонолнuя съвеm но

френскumе аdвокаmскч колеечч
о ode. р,uмumър Смuленов - член на СдК,

арбumър в съdо на lCC
о аdв. олеzтемнuков-член на Сдк

g"6ц Адвокат(кн Съвет



12.00 - 13.30 ч. Работен обяд Арт галерия пред зала
Средец

13.з0 * 15.00 ч. ВТОРИ ПАНЕЛ
Правно положение на арбипrра. Отговорност на арбитьра.

МоOераmор - аdв. Сuлвuя Спосово, арбumър към ДС прч БТПП

!оклаOччцu:
о qdв. днеел Колайdжuев -член на САК,

зомесmнчк-преdсеdоmел но ДС прч БТПП
о аOв. днеmо Анmонова - орбumър към дС прч БТПП
. е-н Хуан Сероdо.

преOсеOоmел на Моdрчdскuя орбumрожен съ0
о adB, Валанс Борdжuя,

член но Порчжка u Нюйоркскq аdвокоmскч коле2чч
о odB. дносmос Пунев-член на СдК

зала Средец

15,00 - 15.30 ч. Кафе - пауза

15.30 - 16.30 ч. ТРЕТИ ПАНЕП
Взаимодействие мех(ду сьда и арбитран<а.

МоOераmор- аdв. flобромuр Грозев,
арбumър към ДС прч БТПП

flоклаdчuцu:
о аOв. !обромuр Грозев, арбumър към дС прч БТПП
о съOuя Дарuя ПроOонова, ВКС
. 2-н Блаzовесm Пунев, преOсеdаmел но АС прч БТПП

20.00 - 23.00 ч. Опционална вечеря за участниците в конференцията в

ресторант за традиционна българска кухня с фолклорна
програма

Ресторант Биляна

ул. Борис Стефанов Nч 9,
Сryдентски град
(за потвърдилите

участие)

събота
23.03.2019 г.

10.00 - 11.00 ч.

ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ
Арбитралl в областта на Gпорта. Арбитраж за разрешаване

на колективни трудови спорове.

София хотел Балкан
зала Средец

МоOераmор - d-р Ивайло !ерменdжuев - член на СДК,

орбumър, член на ПрезuOчума но ДС прч БТПП

!оклаOчuцu:
. 0-р Ивойло ,Щерменdжчев - член на СДК,

арбumър, член на Презчdчума на АС прч БТПП
. z-жа MopuaHo Иванова - елавен експерm в НИПА

11.00 - 12.00 ч. 3аключителни бележки и закриване на конференцията.

].3.00 - 14.30 ч. Опционален обяд в модерен ресторант Ресторант,,Щастливеца"
София, бул. Витоша Ne 27
(за потвърдилите

участие)

Робоmнч езuцu:6ълzарскu, онzлuilскu, френскч ч uспонскu.


