
 

 

 

 

INVITATION 
 

The Foundation Vision for Science and Technology 

Growth in cooperation with Chambers of commerce 

Has the pleasure of inviting you 

To a conference on the topic: 
 

JUDICIAL REFORM, FDI AND THE 

IMPACT ON ECONOMIC 

DEVELOPMENT  

 

17.02.2017, 9:00 am. – 5 pm. 

7 Iskarsko Shosse Bldv., Trade Center Europe, 

Building 1, 1528 Sofia 

ПОКАНА 
 

Фондация „Визия за научен и технологичен 

растеж“ в сътрудничество с търговски камари 

Има удоволствието да Ви покани 

На конференция на тема: 

 

СЪДЕБНАТА РЕФОРМА, ПЧИ  И 

ОТРАЖЕНИЕТО ВЪРХУ 

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ  
 

17.02.2017 г., 9:00 – 17:00 ч. 

бул. „Искърско шосе“ 7, Търговски център „Европа“, 

сграда 1, 1528 София 

PRELIMINARY PROGRAM ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 

9:00 – 9:30 Registration 

9:30 – 9:45 Official opening 

10:00 – 12:45 Morning Session: 

The cost of Non-Europe in the area of organized crime 

and corruption. Study for the European Parliament. 

Mr. Hans Pung - Head of RAND Europe 

Mr. Marco Hafner - Research leader at RAND 

Europe, Cambridge office 

Economic and Fiscal Impacts of corruption on 

investment environment in Bulgaria. 

Mr. Krassen Stanchev, SU St. Kliment Ohridski and 

IME 

Efforts of international chambers to date and strategic 

vision going forward targeting increase of FDI.  

Mr. Krassimira Chemnishanska, Chair of AmCham 

and Mr. David Hampson, Chair of NBBG 

Business practices for zero tolerance of corruption. The 

Norwegian model. 

Mr. Michael Foley, CEO of Telenor Bulgaria 
 

Financial Crime presentation. 

Mr. Mrs. Madalina Titiriga, Deloitte Bucharest, 

Director, FAS/Forensic 

9:00 – 9:30 Регистрация 

9:30 – 9:45 Официално откриване 

10:00 – 12:45 Сутрешна сесия: 

Цената на  организираната престъпност и корупцията 

в Европа. Изследване за Европейския парламент.  

Г-н Ханс Пунг, ръководител на РАНД Европа 

Г-н Марко Хафнер, ръководител на екип, Ранд 

Европа, офис Кеймбридж 

Икономически, фискални аспекти и отражение върху 

преките чужди инвестиции. 

Г-н Красен Станчев, СУ „ Св. Климент Охридски“ 

и ИПИ 

Дейностите на камарите до момента и 

стратегическата визия за увеличаване на ПЧИ.  

Г-жа Красимира Чемнишанска и г-н Дейвид 

Хемпсън, председател на НББГ  

Бизнес практика на нулева толерантност към 

корупцията. Норвежкият модел. 

Г-н Майкъл Фоли, Изпълнителен директор на 

Теленор България 
 

Престъпления в областта на финансовата система. 

Г-жа Мадалина Титирага, Директор, Делойт 

Букурещ 



10:45 – 11:00 Coffee break 10:45 – 11:00 Кафе пауза 

The Public Procurement Rules and procedures from 

the anti-corruption point of view.  

Mrs. Zlatina Ruseva-Savova, AmCham Board of 

Directors, Co-Chair of the AmCham Public 

Procurement and EU Funding Advisory Committee 

Prevention and fight against corruption in Bulgaria.  

Eleonora Nikolova – Interim Director of Center for 

Prevention and Countering Corruption and 

Organized Crime, COUNCIL OF MINISTERS 

The Judicial reform – progress and problems.  

Mrs. Ekaterina Zaharieva, former Justice Minister 

Mr. Omourtag Petkov, BBBA 

 

Правната рамка за обществените поръчки от 

антикорупционна гледна точка.  

Г-жа Златина Русева-Савова, Американска 

търговска камара, съпредседател на комисия за 

обществени поръчки и еврофинансиране 

Превенцията и противодействието на корупцията в 

България.  

Елеонора Николова – и.д. директор, БОРКОР-

ЦППКОП, Министерски съвет 

Съдебната реформа – напредък и проблеми. 

Г-жа Екатерина Захариева, бивш министър на 

правосъдието  

Г-н Омуртаг Петков, БББА 

12:45 -13:45 Lunch 12:45 -13:45 Обяд 

13:45-16:00 Afternoon session:  

Sharing information, experience and resources. Group 

discussions. 

Group 1: The cooperation with business - contribution 

to fight against corruption and supporting judicial 

reform. Chambers participation 

Group 2: How could the public procurement become 

less corruption generating? 

13:45 – 16:00 Следобедна сесия: 

Споделяне на информация, опит и ресурси. 

Дискусии в групи. 

Група 1: Сътрудничеството с бизнеса – подкрепа за 

борбата с корупцията и съдебната реформа. С 

участие на камари. 

Група 2: Как може да се намали корупционния 

натиск при обществените поръчки? 

16:00-16:45 - Presentation of each workshop - problems 

and proposals. 

Do we need an Anti-Corruption Code of Conduct for 

companies? 

16:00-16:45 - Презентации от груповите дискусии – 

проблеми и предложения. 

Имаме ли нужда от Антикорупционен етичен кодекс  

за фирмите? 

16:45-17:00 – Closure 16:45-17:00 – Закриване 

This conference is supported by Deloitte Bulgaria 

Media partner – S-Media, Iconomist Magazine 

The cooperation between business and public sector can be 

one of the preventive measures for corruption and support for 

the judicial reform. Bulgaria has begun work on Judicial Reform. 

This requirement is generally agreed upon both by Bulgarian 

and international observers. However, progress has been slow. 

What is visible and discussed by all proponents of such reforms is 

that the linkages between these needed reforms and the 

seriously visible impact upon Foreign Direct Investment and 

certain specific areas of Corruption are clear. Ultimately, 

without these reforms economic growth for the greater Bulgaria 

is endangered. 

Bulgaria has substantial human resources. It has a capable and 

ready workforce. It has great potential in the sciences and in 

targeted areas of technology. The introduction of a social 

dialogue targeting reforms to include Judicial Reform and 

linking the reality of success in this domain to Foreign Direct 

Investment and certain specific area of Corruption is vital to the 

growth of a vibrant civil society able to benefit nationally from 

ensuing economic growth for all Bulgarians. A corruption- 

business free environment is appealing not only to public 

institutions and to policy makers but also to the opportunity it 

provides to the growth of a development climate for 

commercial growth for companies and the ultimate 

beneficiaries, the people of Bulgaria. 

More information on: 

http://sciencefoundation.bg/   

Registration is open until 16.02.2017 

https://sciencefoundation.bg/events/calendar/conference-

prevention 

Or e-mail: office@sciencefoundation.bg 

Тази конференция се провежда с подкрепата на Делойт 

България 

Медиен партньор – EС Медия, сп. Икономист 

Сътрудничеството между бизнеса и публичния сектор е една от 

мерките, която може да е изключително полезна за превенция 

на корупцията и подкрепа на съдебната реформа.  България 

започна работа по съдебната реформа. Това е съгласувано 

както между българските, така  и с международните 

наблюдатели, но  напредъкът е бавен. Това, което е ясно и е 

вече дискутирано от всички, подкрепящи промените, са 

връзките между необходимите реформи,  видимото 

въздействие върху преките чужди инвестиции и определени 

аспекти на корупцията. В крайна сметка, без тези реформи 

икономическия растеж на България е сериозно застрашен.   

България притежава съществен човешки ресурс -  способна и 

подготвена работна ръка, както и голям потенциал в научно и 

технологично отношение. Въвеждането на социален диалог 

цели промените  да включват съдебна реформа, свързваща  

перспективата за успех с преките чужди инвестиции и с някои 

аспекти на корупцията, и е от жизненоважно значение за 

изграждането на динамично гражданското общество, което да 

може да се възползва от последвалия икономически растеж на 

национално равнище. Свободна от корупция бизнес среда е 

привлекателна както за държавните институции и политиците и  

осигурява  растеж на компаниите и благоденствие за 

гражданите на България.  

За повече информация:  

http://sciencefoundation.bg/  

регистрация за участие в конференцията можете да направите 

на https://sciencefoundation.bg/events/calendar/conference-

prevention 

или на е-мейл: office@sciencefoundation.bg 
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