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Програма:  
14:45 Регистрация 

             15:00                     Откриване 
 Приветствено слово  

Цветан Симеонов, Председател на Управителния съвет на БТПП 
15:10 Панел 

 Представяне на МСТА и въведение в международния арбитраж 
Проф. Станимир Александров, Независим арбитър и Вицепрезидент на МСТА 

 Представяне на Нюйоркската конвенция и изпълнение на арбитражни 
споразумения  
Велислава Христова, Съосновател на Young Bulgarian Arbitration Practitioners 

 Изпълнение на арбитражни решения  
Силвия Тонова, Съдружник в Jones Day 

 Арбитражът в България и приложение на Нюйоркската конвенция от 
българските съдилища 
Александър Кацарски, Заместник-председател на АС при БТПП 

 Въпроси  
16:50 Закриване 

 Заключителни думи 
Благовест Пунев, Председател на Арбитражния съд при БТПП 

17:00 Коктейл 
 
Модератор: Станислав Черкезов, Съосновател на Young Bulgarian Arbitration Practitioners 

 

 

София, 2022 
26 септември 

Кога?  
26.09.2022 г., 15:00 ч. 

Къде? 
Събитието се организира с 

любезното домакинство на 

Арбитражния съд при Българската 

търговско-промишлена палата.  

Заповядайте на адрес:  

ул. „Искър“ №9, София (карта) или 

онлайн чрез Google Meet 

Регистрация:  

Може да се регистрирате на 

следния линк. 

За въпроси: info@ybap.net  

 

АРБИТРАЖЕН СЪД® 

при Българска търговско-промишлена палата 

основан 1897 
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СТАНИМИР АЛЕКСАНДРОВ е независим арбитър по инвестиционни и търговски арбитражни 

дела с над 25-годишен опит. Той е включен в списъците с арбитри на редица арбитражни 

организации и в панела на арбитрите на Международния център за разрешаване на 

инвестиционни спорове (ICSID). До август 2017 г. е ръководител на международната 

арбитражна практика на Sidley Austin LLP. Проф. Александров е признат лидер в областта на 

международния арбитраж в редица директории, включително The Best Lawyers in America, 

Chambers, The Legal 500: Съединени щати, The Legal 500: Латинска Америка и The International 

Who's Who Legal, както и за „Адвокат на годината по международен инвестиционен арбитраж“ 

и „Адвокат на годината по международен търговски арбитраж“. 

Преди да започне частната си практика, проф. Александров е бил заместник-министър на външните работи на 

България, където е ръководил отношенията на България с Европейския съюз (ЕС), ООН, Организацията за сигурност 

и сътрудничество в Европа и НАТО и работи по присъединяването на България към ЕС и Световната Търговска 

Организация. 

Проф. Александров притежава докторска степен по международно право и е професор в юридическия факултет на 

университета Джордж Вашингтон, САЩ. 

Понастоящем в вицепрезидент на МСТА, а през 2023 г. предстои да заеме длъжността президент на организацията. 

ВЕЛИСЛАВА ХРИСТОВА е адвокат, член на Софийска адвокатска колегия и специализира в 

областите на международния инвестиционен и търговски арбитраж и международното публично 

право.  

Работи в офисите в Лондон, Стокхолм и Виена на три от водещите американски адвокатски 

кантори в света и в две от най-големите адвокатски кантори в България. Участва в спорове, 

произтичащи от широк спектър от индустрии съгласно правилата на водещите арбитражни 

институции и законодателствата на различни държави.  

Изучава арбитраж във Франция, САЩ и Германия и завършва магистратура по международен търговски арбитраж в 

Стокхолмския Университет. Често изнася лекции и публикува относно въпроси свързани с международен арбитраж в 

престижни международни издания и е рецензент на списанието „Международно разрешаване на спорове“, издавано 

от Оксфордския университет и старши редактор на блога на Европейската Федерация по Инвестиционно Право и 

Арбитраж.  

Велислава е съосновател на Young Bulgarian Arbitration Practitioners и вицепрезидент на комитета по международен 

арбитраж на American Bar Association. 

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и е специализирал в 

областите на международния арбитраж и патентното право. Притежава следдипломни 

квалификации по международна продажба на стоки по правото на Великобритания, САЩ, 

Австралия, Нова Зеландия и по трудово право и социални отношения от Международния център 

на Международната организация по труда в Торино. Професионалната му кариера е тясно 

свързана с БТПП, като заема различни позиции в организацията, а от 2009 г. е Председател на 

Управителния съвет на БТПП. Бил е Заместник-председател на Президиума на Арбитражния съд 

при БТПП от 2004 г. до 2009 г. 

Взима дейно участие в редица международни, национални и местни организации и инициативи, свързани с развитието 

на малкия и средния бизнес, подобряване на бизнес средата и пазара на труда.  

 



 

СИЛВИЯ ТОНОВА е съдружник в екипа за разрешаване на международни спорове на Jones Day 

в Лондон. Неин фокус е разрешаването на сложни международни спорове, с особен акцент 

върху спорове между чуждестранни инвеститори и държави. Тя действа както като 

процесуален представител, така и като арбитър и е включена в панела на арбитрите към 

Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID) и списъка на 

арбитрите към Международния арбитражен център в Хонконг (HKIAC). 

Опитът на Силвия обхваща Европа и Близкия изток, Африка, Латинска Америка и Азия в редица 

индустрии, включително минно дело, нефт и газ, енергетика и телекомуникации. Тя е  

представлявала клиенти съгласно правилата на всички водещи международни арбитражни институции и съветва 

клиенти относно арбитражни клаузи и защита на инвестиции срещу политически риск. 

Силвия е призната в класации като The Legal 500, Chambers, Who's Who Legal: Arbitration и Who's Who Legal: Mining. 

Chambers я описва като „абсолютно брилянтен адвокат“, „който по сложни въпроси има забележителната способност 

да комбинира стратегическо мислене с голямо внимание към детайла“.  

Силвия e съпредседател на подкомитета по практиката относно международния търговски арбитраж в Арбитражния 

комитет на Международната адвокатска асоциация (IBA). Тя преподава инвестиционен арбитраж и изпълнение на 

арбитражни решения в Юридическия факултет на университета Рома Тре, Италия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДЪР КАЦАРСКИ завършва висше юридическо образование в СУ „Св. Климент 

Охридски“ през 1990 г. Преподава Гражданско и Търговско право в Юридическия факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски“ от 1990 г. и Облигационно право в Юридическия факултет на ВТУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ от 1993 г. От 1996 г. е адвокат.  

Участвал е в работни групи за изготвяне на законопроекти в областта на гражданското и 

търговското право. Бил е член на Съвета по законодателство при 39-то и 40-то народно 

събрание. Член е на работна група № 4 „Дружествено право“ към Съвета по европейски въпроси  

при Министерство на правосъдието. 

От 1994 г. е арбитър в листата на АС при БТПП, от 2000 г. – член на Президиума, а от 2009 г. и заместник-председател 

на АС при БТПП. Участва като адвокат и арбитър в арбитражни производства пред МАС при МТК – Париж. 

Има публикации в областта на гражданското и търговското право, както и на арбитража. Член на Българското 

общество по строително право, ICC Institute of World Business Law – Paris и Chartered Institute of Arbitrators – London. 

БЛАГОВЕСТ ПУНЕВ е съдия с дългогодишен професионален стаж в съдебната система. В 

периода 1990—2006 г. е съдия във Върховния съд и във Върховния касационен съд. Назначен 

е за заместник-председател на ВКС и ръководи неговата Гражданска колегия (1996—2006 г.). 

Член е на Висшия съдебен съвет от професионалната квота в него (1998—2003 г.). В периода 

1991—2006 г. е арбитър по вътрешни и международни арбитражни дела в Арбитражния съд 

при Българската търговско-промишлена палата. Избран е от Общото събрание на съдиите от 

ВКС и ВАС за съдия в Конституционния съд (2006—2015 г.). От 2017 г. е председател на АС при 

БТПП. 

СТАНИСЛАВ ЧЕРКЕЗОВ е адвокат, член на Софийска адвокатска колегия, част от правния 

отдел голяма фармацевтична компания. Като част от отдела за енергетика на една от най-

големите кантори в България, се занимава с редица съдебни и арбитражни дела, защитавайки 

интересите на производители на електроенергия от възобновяеми източници, търговци на 

електроенергия и газ.  

Станислав е съосновател на Young Bulgarian Arbitration Practitioners, член на Комитетите по 

Международен арбитраж и Енергетика, природни ресурси и околна среда към Секцията по  

международно право на American Bar Association и на Young ICCA. Съавтор е на статии в сферата международния 

арбитраж, на газовия пазар и възобновяемите енергийни източници и на българския превод на „Ръководство на 

Международния съвет за търговски арбитраж за тълкуване на Нюйоркската конвенция от 1958 г.: Ръководство за 

съдии“.    

 



 

Предишни събития 
  

  

Нюйоркската конвенция от 1958 г. 
През 2012 г. Международният съвет за търговски арбитраж (МСТА) стартира 

поредица от семинари за съдии относно Конвенцията на ООН за признаване 
и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения от 1958 г. („Нюйоркската 

конвенция“). Известна като „Роудшоу на Нюйоркската конвенция“, тази 

инициатива отдава заслуженото признание на зависимостта на 

международната арбитражна практика от критичната роля на съдиите от 

националните съдилища при прилагането на Нюйоркската конвенция. С над 
170 държави-членки и повече от 3000 решения на национални съдилища, 

докладвани в Годишника за търговски арбитраж на МСТА, Конвенцията с 

право се счита за правния крайъгълен камък на международния търговски 

арбитраж. Призната е и като най-успешната международна конвенция в 

областта на международното частно право. 
 

Съдебни семинари 
По време на съдебните семинари на МСТА, експерти от съдебния комитет на 
МСТА разглеждат целите на Конвенцията, като предлагат методи за тълкуване 
и прилагане на нейния текст в съответствие с най-добрите международни 
практики. Експертите правят преглед на Конвенцията член по член, като 
обясняват нейната доктрина и приложение, и идентифицират проблемите, 
засегнати от искове, основани на Конвенцията. Такива искове могат да се 
отнасят или до признаване и изпълнение на чуждестранно арбитражно 
решение, или до отнасяне до арбитраж на въпрос, поставен пред съд. Също 
така, МСТА организира и семинари за практикуващи юристи. 

Обхванатите теми следват структурата на самата Конвенция, включително:   

Въведение 

Член I – Обхват на приложение: Арбитражно решение 
Член II(1)-(2) – Арбитражно споразумение (включително изискването за писмена 
форма) 
Член II(3) – Препращане към арбитраж от държавен съд 
Член III – Процедура за изпълнение  
Член IV – Условия, на които трябва да отговаря искащата признаване и 
изпълнение страна  
Член V – Основания за отказ на признаване и изпълнение 
Член V(1) – Основания за отказ на признаване и изпълнение, които се доказват 
от ответника  
Член V(2) – Общественият ред като основание за отказ от признаване  и 
изпълнение  
 Член VI – Отлагане на решението за признаване и изпълнение 
Член VII(1) – Разпоредба за по-благоприятно право и разпоредба за съвместимост 

 
На участващите съдии се предоставя подробен списък с препоръчана съдебна 

практика, текстове и коментари, достъпни на www.newyorkconvention.org. По 

време на семинарите се използва и „Ръководство за тълкуване на Нюйоркската 

конвенция от 1958 г.“ на МСТА (вече налично на 27 езика) безплатни хартиени 

копия от което се предоставят на участващите съдии. 

http://www.newyorkconvention.org/


 

 
ICCA Foundation 

Tel: +31 70 302 2833 

  

  

Диалог със съдиите 

По време на сесиите на семинара има достатъчно възможности за дискусия между 
експертите и съдиите, като се идентифицират конкретни проблеми, възникнали при 
разглеждането на искове основани на Нюйоркската конвенция. Чрез обмяна на 
мнения и опит със съдии от региона, които са запознати с Конвенцията, семинарите 
имат за цел да предоставят на участниците насоки как да се справят с тези проблеми 
в бъдеще. Семинарите се провеждат присъствено или онлайн. 
 

Всяко събитие е адаптирано, за да вземе предвид юриспруденцията и практиката на 
домакинстващия регион или юрисдикция, както и специфични проблеми, пред 
които са изправени съдиите при прилагането на Конвенцията в съответната 
юрисдикция. 

 

Допълнителна информация  

МСТА е неправителствена организация, посветена на насърчаването на по-добро 
познаване и разбиране на международния арбитраж в световен мащаб. Неговите 
дейности включват свикване на международни арбитражни конгреси и 
конференции, спонсориране на авторитетни публикации относно разрешаването на 
спорове (включително ICCA Yearbook Commercial Arbitration, ICCA International 
Handbook on Commercial Arbitration и ICCA Congress Series) и насърчаване на 
хармонизирането на правилата за арбитраж и помирение, закони, процедури и 
стандарти. 
 
МСТА е създаден през 1961 г. и има официален статут на неправителствена 
организация, акредитирана от ООН. В това си качество МСТА участва активно в 
подготовката на Арбитражните правила на Комисията на ООН по международно 
търговско право, Правилата за помирение на УНСИТРАЛ и Закона-модел на 
УНСИТРАЛ за международен търговски арбитраж. 
 

Конгрес или конференция на МСТА се провежда всяка втора година за представяне 
и обсъждане на доклади по различни аспекти на разрешаването на международни 
спорове. Следващият конгрес на МСТА ще се проведе в Единбург през септември 
2022 г. 
 

Съдебният комитет на МСТА се председателства от Алберт Ян ван ден Берг. Негови 
членове са Мохамед Абдел Рауф (представител за Близкия изток),  
Силвия Борели, Лиз Босман, Елън Грейси-Нортфлийт, Доминик Хашер  
(представители за ЕС), Майкъл Хванг, Андрес Яна, Каролин Лам,  
Сундареш Менон, Зия Моди и Марике Полсон. 
 

Запитвания и заявяване на интерес могат да бъдат отправени до: 

 
офиса на МСТА: bureau@arbitration-icca.org 
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