
 

 СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 

Общността на отговорния бизнес подкрепи две благородни каузи 

Осмият Годишен благотворителен бал на БФБЛ набра над 35 000 лева за превенция на рака на 

гърдата и осигуряването на семейна среда за  изоставени деца   

21 януари 2016 г., София 

Осмият Годишен благотворителен бал на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) набра 

над 35000 лв. в подкрепа на превенцията на рака на гърдата и осигуряването на семейна среда 

за изоставените деца. Над 80 гости – членове, приятели и съмишленици на Форума, 

присъстваха на изисканото събитие, което се състоя на 20 януари в София Хотел Балкан.  

Приходите от благотворителната вечер и тази година ще подпомогнат две каузи: програма за 

скрийнинг за рак на гърдата в партньорство със Столична община и няколко болници в София и 

проект на фондация „За нашите деца”, който цели да изведе и последните останали деца от 

Дома за медико-социални грижи „Св. София”.   

БФБЛ избра да продължи подкрепата си за двете инициативи заради успешното им 

реализиране през 2015 г. и отчетените резултати. „Уверени сме, че общите усилия на 

отговорния бизнес, институциите и експертите имат силата да променят съдби”, каза Ираван 

Хира, председател на УС на БФБЛ, при откриването.  

Кметът Йорданка Фандъкова, почетен член на Форума и дългогодишен патрон на Бала, 

благодари за подкрепата: „Над 5000 жени участваха в първия мащабен организиран скрининг, 

осъществен от Столична община и водещи болници през 2015 г. с ваша помощ. Успехите идват, 

когато сме обединени и имаме мотивация”.  

Д-р Иван Костов, директор на Първа САГБАЛ „Св. София“, добави,  че ефектът от програмата е 

налице, а през 2016 г. към нея ще се присъединят още болници. От името на четирите здравни 

заведения, извършили прегледите миналата година – Военномедицинска академия, 

специализираната болница по онкология, Първа градска болница, болница „Св. София” , както 

и на фондация „Една от 8”, той връчи благодарствени плакети на Йорданка Фандъкова и на 

БФБЛ. Зоя Паунова, заместник-председател на Форума, подчерта изключителното значение на 

ранната диагностика и активната ангажираност на всички заинтересовани страни. 

Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация „За нашите деца”, сподели, че 

благодарение на даренията от Бала през 2015 г. 12 деца от дома „Св. София” вече живеят в 

семейство. „Само заедно можем да променим света, в който живеем. Благодарим ви за 



доверието и подадената ръка, ще положим всички усилия тази година да осигурим добро 

бъдеще и на останалите деца в дома”, добави тя. 

Балът започна с изпълнение на арфа и продължи с музикална изненада. Членове на Борда на 

Форума изпълниха популярната детска песен „Дъга” под акомпанимента на маестро Виктор 

Чучков в подкрепа на добрите каузи.  

Безспорният фаворит в забавния търг, воден от актьора Александър Кадиев, бе 

едноседмичният средиземноморски круиз. Оспорвано бе и наддаването за следобеден чай с 

британския посланик, работи на Златка Дъбова и Светлин Русев, антикварна гарафа,  

интерактивен глобус и подарък от президента Росен Плевнелиев, включени в списъка с десетки 

атрактивни предмети.   

Снимка 1 – Йорданка Фандъкова, патрон на Бала, и Ираван Хира, председател на БФБЛ 

Снимка 2 – Гостите на Бала  

Снимка 3 – (отляво надясно) Максим Бехар, член на УС, Ираван Хира, председател, Йорданка 

Фандъкова, Зоя Паунова, заместник-председател, и Георги Руйчев, изпълнителен директор на 

БФБЛ 

Каузите на БФБЛ и тази година бяха подкрепени от десетки компании и личности, които 

предоставиха безвъзмездно продукти и услуги за благотворителния търг и томбола: 

Весела Илиева, управител на Юник Истейтс; галерия „Лоранъ”; Гранд Хотел София; Григор 

Димитров; Грийн Лайф СКИ и СПА Ризорт Банско; ЕЙМС Хюман Кепитъл и Дейл Карнеги 

Трейнинг; Кемпински Гранд Арена Банско; Максим Бехар, управител на М3 Комюникейшънс 

Груп и президент на световната ПР организация ICCO; Николай Дойнов, председател на 

Съюза на народните читалища; Перно Рикар България; посолство на Великобритания; 

посолство на Финландия; РИУ Правец Ризорт СПА и Голф; Росен Плевнелиев, президент на 

Република България; СИБАНК; София Хотел Балкан;ТНТ България; Уилсън Лърнинг България; 

Уолтопия; фитнес „Пулс”; Хард; Хилтън София; Шел България; ЮЗИТ Калърс. 

За Годишния благотворителен бал на БФБЛ 

Първото издание на Бала отбелязва честването на десетата годишнина от създаването на 

Форума през 2008 г. Оттогава всяка година събитието събира представители на отговорното 

бизнес общество в България на гала вечеря. Седемте издания досега набраха общо над 161 000 

лв. за асистирана репродукция, превенция на рака на гърдата, семейна среда и качествено 

образование на българските деца. 

За БФБЛ 

Лидерският форум обединява организации със споделени ценности, които развиват бизнеса си 

по отговорен, прозрачен и етичен начин. Ангажираме и приобщаваме ключови фигури от 

политиката, бизнеса, дипломацията, неправителствения сектор и медиите, за да 

трансформираме заедно обществото. Визията ни е България да стане добро място за 

инвестиции, работа и живот. За допълнителна информация: www.bblf.bg. 

http://www.bblf.bg/

