
9.12.2019 г., 12:30 – 16:00 ч:. Дискусия „Корпоративна прозрачност“ 2019 

По повод Международния ден за борба с корупцията на 9 декември 2019 г. фондация 

„Каузи“ и Германо-българската индустриално-търговска камара ще представят 

резултатите от пилотното за България проучване на състоянието на нефинансовото 

отчитане на българските компании в изпълнение на Европейската директива 2014/95/ЕС 

за оповестяване на нефинансова информация и на информация за многообразието от 

страна на някои големи предприятия и групи. Ключов гост-говорител на събитието ще 

бъде Мария Алексиу, член на управителния съвет на най-голямата европейска мрежа за 

корпоративна устойчивост и отговорност CSR Europe. 

Събитието е отворено за граждани. 

10.12.2019 г., 09:30 – 18:00 ч.: European Green Deal и новите климатични политики – 

присъда или нова надежда за българската индустрия и енергетика? 

Дискусията е организирана по инициатива и с подкрепата на г-н Радан Кънев, член на 

ЕП (ЕНП), с цел да започнем разговора за справедливия енергиен преход и 

преструктурирането на енергетиката и индустрията в България, за да може страната ни 

активно да се включи в дебатите за развитието на ЕС и да защити интересите на своите 

граждани. Новата „Зелена сделка“ за Европа може да бъде стратегическа възможност, 

но и значителен риск за българската икономика. 

Събитието е отворено за граждани след регистрация на http://bit.ly/greendeal-bg. 

12.12.2019 г., 10:00 – 12:00 ч.: Защита на разобличителите в България – събитие на 

Асоциация „Прозрачност без граници“ 

На 12 декември 2019 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ поставя началото на 

експертния диалог по транспонирането на разпоредбите на Директива на Eвропейския 

парламент и на Cъвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на 

правото на Съюза. Законодателството въвежда общи европейски стандарти за защита на 

разобличителите (whistleblowers). Транспонирането на директивата ще засегне както 

държавните органи и общините, така и широк кръг от представителите на бизнеса, които 

ще трябва да предприемат практически мерки в тази насока; медиите, на свой ред, 

получават възможността да защитят източниците си на информация. 

Събитието НЕ е отворено за граждани. 

13.12.2019 г., 10:30 – 14:00 ч.: Building a Liberal Europe: the ALDE Project 

The motivation for this project is our belief that the challenges the Union faces today, are 

enormous and the way it manages them would shape its future. Since 2010 Europe has faced 

an unexpected crisis of nationalism and extremism and its Member States are struggling to find 

a real answer to this phenomenon. We believe that the effective communication with the 

European citizens is more important than ever. We would like to raise awareness on the 

relevance and meaning of the liberal democracy on citizens’ lives and to encourage them to 

take an active role in the formation of the European agenda. 

The event is open to the public. 

http://bit.ly/greendeal-bg

