
 

ПРОГРАМА 
 
8.30 – 9.00 часа – Регистрация 

9.00 – 9.20 часа – Приветствие и въведение в темата 

 Тим Курт, президент на Германо-Българската индустриално-търговска камара 

 Маркус Хаас, заместник-ръководител на Икономическия отдел на Немското посолство София 

 д-р Мая Найденова, вицепрезидент на Германо-Българската индустриално-търговска камара и 
председател на консултативен съвет Право  

Тематичен модул 1: Комплайънс мениджмънт 

9.20 – 9.40 часа – Презентационен панел:  
Рискове и възможности при реализирането на фирмената комплайънс политика – Албена Харалампиева, 
старши мениджър, направление „Управление на риска“, КПМГ България ООД 

9.40 – 10.40 часа – Дискусионен панел:  
Успешната комплайънс стратегия  

 Модератор: Мария Пенева, ръководител направление „Управление на риска“, КПМГ България ООД 

 Анна Ризова, управляващ съдружник, Адвокатско дружество Волф Тайс 

 д-р Александър Христов, член на Управителния съвет, Българско дружество за връзки с 
обществеността 

 проф. д.ик.н. Бистра Боева, ръководител на катедра „Международни икономически отношения и 
Бизнес“ в Университет за национално и световно стопанство 

10.40 – 11.00 часа – Кафе пауза 

Тематичен модул 2: Опитът в България и по света 

11.00 – 11.20 часа – Презентационен панел:  
Инициативата Корпоративна етика (Комплайънс) и работата на работна група Комплайънс към Германо-
Руската индустриално-търговска камара – Фалк Тишендорф, адвокат, управляващ партньор на адвокатска 
кантора Beiten Burkhardt Москва, председател на работна група Комплайънс към Германо-Руската 
индустриално-търговска камара  

11.20 – 12.20 часа – Дискусионен панел:  
Предизвикателството Корпоративна етика – организационни задължения и проблемни области  

 Модератор: Фалк Тишендорф, адвокат, управляващ партньор на адвокатска кантора Beiten Burkhardt 
Москва, председател на работна група Комплайънс към Германо-Руската индустриално-търговска 
камара 

 Кирил Пангелов, директор на дирекция „Право и политика на конкуренцията“, Комисия за защита на 
конкуренцията  

 Димитър Стоименов, Петерка & Партньори – адвокатска кантора 

 Армин Филипен, директор Бизнес развитие, Бианор Сървисиз ЕООД 

12.20 – 13.30 часа - Обяд 

Тематичен модул 3: Практически опит на компании в България 

13.30 – 13.50 часа – Презентационен панел:  
Compliance at Siemens  – Оршоля Пайер, регионален служител Етичен бизнес, Сименс България 

13.50 – 14.50 часа – Дискусионен панел:  
Права и компетенции на успешния комплайънс мениджър  

 Модератор: Оршоля Пайер, регионален служител Етичен бизнес, Сименс България 

 Тим Курт, управител, Аурубис България АД  

 Весела Станчева, партньор, Адвокатско дружество Джингов, Гугински, Кючуков и Величков  

 Марина Стефанова, директор Устойчиво развитие, Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН 

От 15.10 часа – Заключение, обобщение и създаване на делови контакти в неформална обстановка 


