
Предварителна програма към 07 март 2019 г. 

 

Софийската адвокатска колегия, Висшият адвокатски съвет и  

Българската търговско - промишлена палата организират 

двудневна международна конференция на тема:  

„Арбитраж – нови предизвикателства“ 

на 22-ри и 23-ти март 2019 г. в гр. София,  

хотел „Балкан“, зала „Средец“, пл.“Света неделя“, 5 

 

 
Дата/час П Р О Г Р А М А 

 

 
Място 

четвъртък 
21.03.2019 г. 
19.00 – 20.30 ч. 
 

 
Опционален коктейл за чуждестранните участници с 
ръководствата на АС, БТПП, ВАдвС и САК  

• Дегустация на селектирани български вина от 
утвърдени винарски изби и представяне на 
традиционни български храни 

➢ Водещ дегустацията – г-жа Галина Нифору, 
председател на Българска асоциация на 
износителите на вино  

 

 
БТПП, ет.6, Панорама 
София, ул. Искър, 9 

петък 
22.03.2019 г. 
 

Конференция „Арбитраж – нови предизвикателства“ 
 

София хотел Балкан 
пл. „Света неделя“, 5 
София 

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

  
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ 
 

 

10.00 - 10.30 ч.     • г-жа Екатерина Захариева – Заместник министър-
председател по правосъдната реформа и министър на 
външните работи на Република България (tbc) 

• г-жа Цецка Цачева – Министър на правосъдието на 
Република България  

• Кратко приветствие от адв. Ралица Негенцова  – 
председател на Висшия адвокатски съвет  

• Кратко приветствие от г-н Цветан Симеонов – 
председател на БТПП  

• Кратко приветствие от адв. Ивайло Данов – 
председател на Софийска адвокатска колегия   

зала Средец 

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

 

   

• Модератор   –  адв. Александър Кацарски,  
заместник-председател на АС при БТПП 

Докладчици : 

• адв. Александър Кацарски,  
заместник-председател на АС при БТПП 

 



• адв. Луи Бушман – председател на комисията за 
международни отношения на Националния съвет на 
френските адвокатски колегии 

• адв. Димитър Смиленов   – член на САК, арбитър в 
съда на ICC 

• адв. Олег Темников - САК 
 
  

12.00 – 13.30 ч. Работен обяд 
  

 

13.30 – 15.00 ч. 
 

ВТОРИ ПАНЕЛ - Правно положение на арбитъра. 
Отговорност на арбитъра.  

 

 
• Модератор – адв. Силвия Спасова – арбитър към АС 

при БТПП 
Докладчици : 

• адв.Ангел Калайджиев – член на САК, заместник-
председател на АС при БТПП 

• адв. Анета Антонова - арбитър към АС при БТПП 

• г-н Хуан Серада – Председател на Мадридския 
арбитражен съд 

• адв.Валанс Борджия – член на Парижка и Нюйоркска 
адвокатски колегии 

• адв. Анастас Пунев - САК 
 

зала Средец 

15.00 – 15.30 ч. 
 

Кафе - пауза  

15.30 – 16.30 ч. ТРЕТИ ПАНЕЛ – Взаимодействие между съда и 
арбитража.  

 

 
• Модератор  – адв. Добромир Грозев – арбитър към 

АС при БТПП  
Докладчици : 

• адв. Добромир Грозев – арбитър към АС при БТПП  

• адв.Хосе Мария Алонсо Пуиг – Председател на 
Мадридската адвокатска колегия 

• съдия Дария Проданова – ВКС  

• г-н Благовест Пунев – председател на АС при БТПП 
 

 

20.00 – 23.00 ч. Опционална вечеря за участниците в конференцията в 
ресторант за традиционна българска кухня с фолклорна 
програма  
 
 
  

 

 
Дата/час П Р О Г Р А М А 

 

 
Място 

събота 
23.03.2019 г.  

 

10.00 – 11.00 ч. ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ – Арбитраж в областта на спорта. 
Арбитраж за разрешаване на колективни трудови 
спорове. 

София хотел Балкан 
зала Средец 



 • Модератор – д-р Ивайло Дерменджиев – член на САК, 
арбитър, член на Президиума на АС при БТПП  

Докладчици : 

• д-р Ивайло Дерменджиев – член на САК, арбитър, 
член на Президиума на АС при БТПП 

• г-жа Мариана Тодорова – главен експерт в НИПА 
 

 

11.00 – 12.00 ч. Заключителни бележки и закриване на конференцията. 
 

 

13.00 – 14.30 ч. Опционален обяд в модерен ресторант  
 

 

15.00 – 16.30 ч. Пешеходна обиколка на центъра на София- 
исторически забележителности (за заявилите и 
потвърдили участие). 
 

 

 

Работни езици: български, френски, английски и испански. 
 

 


