НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ
ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ

03.12.2016 г.

Време
10:00

Дейност


Официално откриване
9 Представяне на преподавателите
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1: СТИЛОВЕ И ТЕХНИКИ НА АДР И МЕДИАЦИЯ: американският опит
Проф. Брус Уитфийлд


11:30-11:45

Вредите в търговското право: използването им в преговорите и медиацията
Кафе пауза
РОЛЕВА ИГРА: разиграване на казус

11:45

13:00

Обедна пауза:

14:00

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2: ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ И ТЕХНИКИ НА ПРЕГОВОРИ В ТЪРГОВСКАТА
МЕДИАЦИЯ: приложение на медиацията в търсене на решение

15:30-15:45

Вадим Рахлинс и Андрей Бигдан (Бюро Преговори, Украйна)
Кафе пауза

РОЛЕВА ИГРА

15:45
17:15 – 17:30
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04.12.2016 г.
Време
9:30

Дейност
Откриване
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1: ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ- приложение на медиациятаи други способи на АРС
в търсене на решение
Адв. Юлия Раданова




10:30-10:45
10:45 – 12:30

12:30
13:30 – 14:00

Начини за иницииране на търговска медиация и SWOT анализ: преди и след
възникване на конфликта
 Клаузи за отнасяне на конфликта за решаването му посредством медиация: разбор и
сравнителен анализ между стандартните клаузи за отнасяне на търговски спор към
медиация
 Примерни клаузи за отнасяне на търговски спор към медиация: какво следва да
съдържа добрата клауза за рефериране към медиация; добри практики и стандартни
клаузи на някои от най-големите световни организации
 Стъпаловидни клаузи за уреждане на търговски спорове: примерно отнасяне на спора
към медиация, последвано от арбитраж при неуспех на медиационния процес;
Кафе пауза
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2: МЕДИАЦИОННИЯТ МОДЕЛ СЪС И БЕЗ ОТДЕЛНИ СРЕЩИ: приложение на
медиацията в търсене на решение
 5-степенният модел на провеждане на медиационната процедура
 Методология на процеса
 Роля на страните в медиацията без отделни срещи
 Предизвикателства и възможности на модела без отделни срещи
ОСОБЕНОСТИ НА СОВАЛКОВАТА МЕДИАЦИЯ – САМО С ОТДЕЛНИ СРЕЩИ
Проф. Брус Уитфийлд и адв. Юлия Раданова
Обедна пауза:
Презентация на международните състезания по търговска медиация – особености при
водене на преговорите
РОЛЕВА ИГРА: разиграване на казуса IN MEDIATIO VERITAS, адаптиран по състезателния
казус от CDRP

15:00

(разиграна с използването на отделни срещи с медиатора)

РОЛЕВА ИГРА: разиграване на казуса IN MEDIATIO VERITAS, адаптиран по състезателния
казус от CDRP

16:00

17:00 – 17:15



(разиграна без използването на отделни срещи с медиатора)
РАЗЛИЧНА КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
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