
 

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 

Нови членове на Борда на Българския форум на бизнес лидерите     

Ирина Василевска от „Теленор България” и Мирослав Петров от „VIVACOM” бяха избрани за 

членове на УС, а мандатите на Петър Велев от „Екофарм” и Гилбърт Маккоул от „KPMG” 

бяха подновени 

София, 31 май 2017 г. На заседанието си вчера годишното Общо събрание на БФБЛ 

избра Ирина Василевска,  главен директор „Корпоративна политика и правни отношения“ в 

„Теленор България”, и Мирослав Петров, главен директор продажби и член на УС на 

VIVACOM, за членове на Управителния съвет на организацията. Делегатите гласуваха и за 

втори тригодишен мандат на д-р Петър Велев, управител на „Екофарм”, и преизбраха Гилбърт 

Маккоул от „KPMG”, дългогодишен финансов контрольор  на Форума.  

В заседанието участваха представители на 39 членове на Форума – част от най-

големите и успешни компании и организации в България, които бяха приветствани от Ираван 

Хира, председател на Форума, Зоя Паунова, заместник-председател, и Тим Буйсере, 

ръководител на търговския отдел в посолството на Великобритания у нас. 

„Вече 19 години Българският форум на бизнес лидерите работи активно за 

утвърждаването на етичните стандарти и отговорността към обществото като неразделна част 

от бизнеса. Подкрепата на членовете ни през изминалата година ни дава увереност, че визията 

ни за България като добро място за работа, инвестиции и живот се е превърнала в лична кауза 

за всеки един от нас. Заедно ще продължим да полагаме усилия за това страната ни да е 

приветлива за нашите деца, за нашите родители, за бизнеса”, заяви председателят на Форума 

Ираван Хира.  

Изпълнителният директор Георги Руйчев отчете дейността за миналата година и 

представи програмата за 2017 г. Общото събрание прие и финансовите отчети за изминалия 

период. Преизбраните и новоизбраните членове на УС се ангажираха да работят за 

насърчаването на бизнес етиката и отговорните корпоративни практики, да водят 

конструктивен диалог с всички заинтересовани страни и да защитават интересите на членовете 

на БФБЛ.   

Снимка 1: Част от Борда на БФБЛ (отляво надясно): Карел Крал, Петър Велев, Мирослав 

Петров, Камелия Славейкова, Зоя Паунова, Ираван Хира, Ирина Василевска, Гилбърт Маккоул, 

Максим Бехар и изпълнителният директор Георги Руйчев 

Снимка 2: Официалният гост на събитието Тим Буйсере, Георги Руйчев, Ираван Хира и Зоя 

Паунова 

Снимка 3: Делегатите приеха и финансовите отчети за 2016 г. 



За БФБЛ  

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

по отговорен, прозрачен и етичен начин. Ние сме платформа за обмяна на добри практики и 

идеи за развитие на бизнес и социалната среда в България. 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. Още на www.bblf.bg. 

 

  

  

 

http://www.bblf.bg/

