
 

 

 

 
 

9-и ГОДИШЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЛ НА БФБЛ  

1 февруари 2017 г., 18,30 ч., София Хотел Балкан, зала „Средец” 
 

Каталог на предметите, участващи в търга 
 

1. Колекция монети   
Специална колекция от осем монети от всички 

мачове на Арсенал през сезон 2012-2013 в 

оригинална кутия от УЕФА.  

 

Дарител: УниКредит Булбанк 

 

 

 

2. Смарт часовник Fossil, модел 2017 г. 

Работи и с двете системи - Android  и Apple и има безжично 

зареждане. Купен от Виена по време на официалната световна 

промоция на модела в края на декември 2016. 

 

Дарител: Максим Бехар  

 

 

 

3. Тениска на Григор Димитров   

Единственият български тенисист, влязъл в десетката 

на световната ранглиста на Асоциацията на 

професионалните тенисисти и побеждавал лидера й 

Новак Джокович. Преди седмици Григор Димитров 

триумфира на турнира в Бризбейн, а само преди дни 

изигра незабравим полуфинал срещу Рафаел Надал в 

Мелбърн.  

    Дарител: Григор Димитров  
 

4. Уикенд нощувка за двама в луксозен апартамент в Гранд Хотел София с 

изискана вечеря  

 

Хотелът с уникално местоположение в центъра на града 

се отличава със стил и комфорт на петзвездно ниво, а 

гурме ресторантът Shades of Red предлага изискани a-ла-

карт предложения от интернационалната кухня и 

традиционни български специалитети, допълнени от 

великолепен интериор. 

Дарител: Гранд Хотел София 



 

 

 

5. Картина на Иван Милев  

Синтетичните пейзажи на Иван Милев привличат с 

характерния език на баграта и формата. Колоритът е 

изразителен, ярък и близък до националните традиции. 

Авторът е роден през 1957 г., завършва Художествената 

академия в София и работи в Националната художествена 

галерия като уредник и заместник-директор. Член на 

Съюза на българските художници и автор на редица 

самостоятелни изложби в престижни галерии в страната – 

„Артамонцев”, „Макта”, „Арена” и др. Носител на 

Голямата награда за живопис на Есенния салон в София 

през 1994 г. 

Дарител: Артекс Инженеринг 

 

 

6. Тениска, подписана от Йордан Йовчев  

 

Легендарният гимнастик е единственият, който се класира за шест 

поредни олимпийски игри, от които си тръгва с четири медала. Два 

пъти двоен световен шампион на земя и халки и двоен световен 

вицешампион.  

 

Дарител: Йордан Йовчев, лице на И АЗ МОГА / I CAN TOO 

 

 

 

 

7. Избрани произведения от последната изложба на Греди Асса  

На 24 ноември 2016 г. Галерия „Контраст“ откри своя модерен салон с мащабна 

изложба на майсторa на поетичния експресионизъм Греди Асса „Нещо като 

автобиография” (24 ноември 2016 – 29 януари 2017 г.). Специално за Годишния 

благотворителен бал на БФБЛ кураторът на изложбата проф. Аксиния Джурова 

избра пет великолепни произведения, част от преминалата при изключителен 

успех изложба, които да украсят дома или офиса ви в продължение на един 

месец.  

 

 

 

 

„Нощно къпане”, маслени бои, платно, 55 х 46 см 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„Балерина”, маслени бои, платно, 46 х 55 см 

 

 

 

 

 

„Ателие”, маслени бои, платно, 46 х 55 см 

 

 

 

 

 

 

 

„Нощна градина”, маслени бои, платно, 55 х 46 см 

 

 

 

 

 

 

„Звезди”, маслени бои, платно, 55 х 46,4 см 

 

  

Дарител: Галерия „Контраст“  

София, ул. „Цар Самуил” 49; тел: 02 427 1899; 0882 74 343 

www.gallerycontrast.com 

 

 

 

 

8. Коктейл с домакин Н.Пр. Ема Хопкинс 

Посланикът на Великобритания ще 

посрещне група от 10 души от съответната 

компания в резиденцията. 

  

Дарител: Н.Пр. Ема Хопкинс, посланик 

на Великобритания в България 

 

 

 

 

9. Ваучер за Курса на Дейл Карнеги за младежи 

Кое е най-доброто, което можете да осигурите за детето си? Безспорно това са 

уменията да успяваш в постоянно променящата се среда и то благодарение на 

собствените си умения и нагласи. Съвременният свят е по-сложен, конкурентен и 

изискващ от всякога. Младите хора често имат нужда от баланс между училищния 

или студентския живот, работата и личните отношения, като междувременно трябва 

да планират своето бъдеще. Включете Вашето дете сега в Курса на Дейл Карнеги 

http://www.gallerycontrast.com/


 

 

 

за младежи и му помогнете да придобие умения за цял живот. Програмата е 

създадена, за да подготви младите хора за истинския живот. Тя им дава уменията, 

от които се нуждаят, за да разгърнат потенциала си.  

 

      
 

Дарител: AIMS Human Capital Bulgaria and Dale Carnegie Training 

 

10.  „Любов”, литография, 34/25.5 см, Кольо Карамфилов  

 

  
Кольо Карамфилов (1963-2014) е един от най-известните съвременни художници, 

работил в почти всички жанрове – графика, скулптура, инсталации, живопис. 

Завършва Средното художествено училище в Пловдив, съвсем млад е приет за член на 

СБХ и печели няколко награди, които отварят пътя му у нас. Предложената работа е от 

1997 г. и е част от частна колекция.  

Дарител: анонимен дарител на фондация „И АЗ МОГА” 

 

11. Две нощувки в хотел „Кемпински Гранд Арена” Банско за двама  

Две нощувки за двама в делукс стая за двойно 

настаняване с включена закуска. Безплатно 

използване на фитнес, 2 вида сауна (финландска и 

биосауна) и 2 вида парна баня (хамам и арома парна 

баня), вътрешен басейн, отоплен външен басейн, 

джакузи и уникална снежна стая в Залез спа & 

уелнес център.  

Дарител: „Кемпински Гранд Арена” Банско 

 

12. Таблет Lenovo Yoga Book 

 

Тънък, лек и стилен, този таблет е 2 в 1 – може да водите бележки, да 

скицирате и да пишете с клавиатурата Halo, която се появява, когато 

имате нужда от нея и изчезва, когато не ви е необходима. С 

персонализирана версия на Android и до 13 часа живот на 

батерията. 

 Дарител: Виваком 

 



 

 

 

 

13. Вечеря за двама, приготвена от Максим Бехар в дома му 

 

 

    

Дарител: Максим Бехар 

 

 

 

 

14.  
 

 

 

14. Ваучер за VIP профилактичен пакет за мъже  
Включва пълна кръвна картина, ядреномагнитен резонанс на цялото тяло, туморни 

маркери и изследвания на всички други жизненоважни показатели. 

 

 

Дарител: Неоклиник Медицински център за специализирана 

извънболнична помощ  

 

 

 

15. Ваучер за SUPER VIP профилактичен пакет за жени   
Включва пълна кръвна картина, ядреномагнитен резонанс на цялото тяло и 

изследвания на всички други жизненоважни показатели. 

 

 

Дарител: Неоклиник Медицински център за специализирана 

извънболнична помощ  

 

 

 

16. Два часа с Ники Кънчев 

 

Мотивираща среща на екипа на компанията с популярния журналист, телевизионен 

и радио водещ. Шоуменът е убеден поддръжник на 

сдружение „Аутизъм днес”. 

 

Дарител: Ники Кънчев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

17. Уникална ръчно изработена ароматна бутикова свещ „Лавандула” 

 

Всяка с тегло 12 кг. За свещите на Рефан се използва качествен 

парафин, уникални парфюмни композиции и багрила – те не димят, не 

капят и ароматизират помещението дори и без да са запалени.  

 

 

Дарител: Рефан България 

 

 

 

 

 

18. Ваучер за сугестопедичен курс по английски език – 100 учебни часа, 5 седмици 
Сугестопедията е създадена от проф. д-р Георги Лозанов методика 

за усвояване на нови знания, умения и личностно развитие. 

Резултатите от един курс в лаборатория Сугестопедика надхвърлят 

чисто езиковите умения – курсистите комуникират по-добре в 

работна среда, забелязва се ефект на релаксация, развитие на заложби и личностни 

качества. Групите до 10 души се формират след среща със сугестопед и определяне 

на очакваните резултати и без ограничения по възраст или ниво на владеене на 

езика. 

Дарител: Лаборатория Сугестопедика 

 

19. Тениска на Красимир Балъков  
Красимир Балъков – част от САЩ’94 и един от най-добрите 

полузащитници в българския футбол, започва кариерата си в „Етър” 

и стига до идеалния отбор на Световното първенство в Щатите и в 

идеалния отбор на България за всички времена. Носител на Купата и 

Суперкупата на Португалия, носител на Купата на Германия (с 

отбора на Щутгарт), два пъти футболист номер едно на България.   

 

Дарител: Красимир Балъков, лице на И АЗ МОГА/ I CAN TOO  

 

  

20. Уикенд пакет за двама в РИУ Правец Ризорт  

Две нощувки в двойна стая с изглед към 

езерото с включени закуска и вечеря, безплатен 

вход към термалната зона на първокласния 

СПА център на хотела.  

Дарител: РИУ Правец Ризорт СПА и Голф 

 

 

21. Тренировка с Кубрат Пулев 
Кубрат Пулев, най-известният български боксьор днес, 

е два пъти европейски шампион и рекордьор с 23 

победи, 1 загуба и 0 равенства. През декември 2016 г. 

спечели интерконтиненталната титла на Световната 

боксова асоциация и е официален претендент за 



 

 

 

световната титла на Международната боксова федерация. Тренировката ще се 

проведе в Sport Centre Pulev в София. 
 

Дарител: Кубрат Пулев 

 

22. Участие на певицата и тв водеща Алекс Раева в 

корпоративно събитие 

Певица, актриса, водеща, дизайнер са само част от многото лица и 

призвания на Алекс Раева. Най-актуалните й превъплъщения – от 

2013 г. е водеща заедно с Мария Игнатова на музикалното предаване 

„X Factor“, а през есенния сезон на 2016 г. стана и водеща на най-

сладкото кулинарно състезание “Bake Off’ заедно с Рафи. 

 

Дарител: Алекс Раева, лице на И АЗ МОГА / I CAN TOO 

 

 

23. Моника Тошева – „Движение”, 2016, маслени бои, платно, 100 х 120 см 

Галерия „Контраст” предоставя творбата на Моника 

Тошева – „Движение”, 2016, маслени бои, платно, 100 х 

120 см. Произведението е част от втората самостоятелна 

изложба на талантливата художничка TARGET в НДК 

през април 2016 г.  

.  

Дарител: Галерия „Контраст”  

София, ул. „Цар Самуил” 49; тел: 02 427 18 99; 0882 

474 343; www.gallerycontrast.com 

 

 

    Картини на Георги Ковачев – Гришата 

За своята 10-годишна история Галерия „Лоранъ” се превърна в една от престижните 

културни организации в столицата. Арт салонът на „Оборище” 16 представя 

произведения предимно от българското художествено наследство. Галерията е 

организирала десетки изложби с ценни творби на най-известните ни художници.  

Галерия „Лоранъ” участва за четвърти път в Благотворителния бал, като сега дарява 

две великолепни произведения на големия художник Георги Ковачев – Гришата 

(1920 – 2012). Завършва художествената академия през 1942 г. при проф. Никола 

Ганушев. Работи в областта на живописта, графиката, шрифтовете. Негови картини 

има в повечето музеи и галерии в страната, частни колекции у 

нас и по света.   

 

24.  „Сатирик” – рисунка на Радой Ралин, 1969 г., туш и 

акварел, хартия, 33/23,3 см, подпис и дата долу дясно 
Големият български писател Радой Ралин е бил близък 

приятел на художника, а творбата е рисувана при една 

от честите им срещи. 

 

Дарител: Галерия „Лоранъ” 

София, ул. „Оборище” 16, 02/ 483 0877 

 

http://www.gallerycontrast.com/


 

 

 

 

25.  „Гола жена пред огледалото”, 1975 г., маслени бои, 

платно, 45/45 см, подпис и дата долу дясно 

 

Дарител: Галерия „Лоранъ” 

   София, ул. „Оборище” 16, 02/ 483 0877 

 

    

 

 

 

26. „Ваза с цветя”, Десислава Обрешкова, размер 38/50 

 

Внучката на легендарния Бенчо Обрешков завършва Художествената 

академия в София през 1987 г.  

   

Дарител: Зоя Паунова   

 

 

 

 

27. Венелин Петров, малка пластика 

 

 

Дарител: Николай Дойнов, председател на Съюза на народните 

читалища 

 

 

 

 

 

 

 

28. Кошница с продукти - сак  

Дарител: Нестле 

 

 

29. Картина на Веселин Ненков 

Веселин Ненков е роден през 1954 г. в София. Завършва 

Националната художествена академия през 1981 г., 

специалност стенопис и живопис, и работи главно в 

областта на живописта. Негови творби са притежание на 

частни колекционери в САЩ, Аржентина, Бразилия, 

Венецуела, Япония, Южна Корея, Индия, Кувейт и 



 

 

 

Европа. Авторът умело претворява силното присъствие и магично въздействие на 

българската жена чрез стилизирани фолклорни елементи.  

Дарител: Артекс Инженеринг 

 

 

30.  Картина на Благой Иванов 

Роден през 1963 г. в Димитровград. Учи и завършва 

живопис при проф. Александър Терзиев в 

университета във Велико Търново. Работи в широк 

спектър на визуалните изкуства, като пресъздава 

един приказен свят, вдъхновен от библейските 

повествования. Твори в областта на свободната 

рисунка, маслената живопис, акварела и дълбокия 

печат в графиката.   

Дарител: Артекс Инженеринг 

 

 

31. Бавна сокоизстисквачка Indesit Hotpoint-Ariston 

Уредът изцежда до 30% повече сок в сравнение с 

традиционните сокоизстисквачки. Тайната се крие в по-

голямата прецизност благодарение на иновативна система за 

пресоване без рязане за максимално запазване на витамините. 

В резултат сокът е напълно бистър и хомогенен без пулпа, 

като същевременно запазва най-важните си хранителните 

качества. Сокоизтисквачката е лесна за сглобяване, 

разглобяване и  почистване.  

Дарител: Whirlpool България   

 

 

 

 

31.Картина на Ирина Балджийска 

Завършва специалност „Реставрация“ в Художествената 

академия. Реставратор в катедралния храм „Св. Александър 

Невски” и автор на иконите в храма „Св. Петка” в с. 

Войводово, Хасковско. 

 

Дарител: Делойт България  

 

     

 

32. Ваучер за избелване на зъби със системата ZOOM2  

 

ЕО Дент е най-голямата верига дентални клиники в България, 

предлагаща комплексна съвременна диагностика и лечение за 

всяка възраст от високоспециализиран екип с най-модерна 

апаратура. През годините ЕО Дент осъществява проекта „Шанс 

за равностоен качествен живот и усмивки за всички“, който 



 

 

 

включва безплатно лечение на деца със специфични потребности, и инициативата 

„По-качествен живот за нашите родители“.   

Дарител: ЕО Дент 

 

 

33.Ваучер за незабравимо преживяване за двама   

 

Подаръчен ваучер за двама за преживяване по избор, 

валиден до 17.06.2017 г., предоставен от Шел 

България по повод тяхната 25-а годишнина. 

 

Дарител: Шел България 

 
 

Каталог на предметите, участващи в томболата 

 

1. Ваучер за двама за преживяване по избор  
 

Подаръчен ваучер за двама за преживяване по избор, 

валиден до 17.06.2017 г., предоставен от Шел България 

по повод тяхната 25-а годишнина. 

Приблизителна стойност: 140 лв.  

Дарител: Шел България 

 
 

 

2. Уникална ръчно изработена ароматна бутикова свещ 

„Роза” 

 

Всяка с тегло 12 кг. За свещите на Рефан се използва качествен парафин, 

уникални парфюмни композиции и багрила. Не димят, не капят и 

ароматизират помещението дори и без да са запалени.  

Приблизителна стойност: 450 лв.  

Дарител: Рефан България 

 
 

 

3. Ваучер за вечеря за двама в София Хотел Балкан на стойност 100 лв. 

 
Великолепно реновираният петзвезден хотел - символ на столицата е идеално 

разположен в сърцето на града. 

Дарител: София Хотел Балкан  

 

4. „Диалог”, Нора Ампова 



 

 

 

 
Нора Ампова завършва Художествената академия в класа на проф. Андрей Даниел. 

Макар и сравнително млада, тя има зад гърба си вече няколко изложби – общи и 

самостоятелни. 

Дарител: Дарик благотворителен търг  

 

 

5.Тениска на ФК „Славия” с подписа на Чавдар Янков 

Дарител: Дарик благотворителен търг 

 

6. Топка за ръгби  

Официалната топка, с която се игра първият мач от Балканското първенство в София 

през 2006 г., предоставена от Българската федерация по ръгби. 

 
Дарител: Дарик благотворителен търг 

 

 

7. Кошница с продукти - малка  

 
Дарител: Нестле 

 

8. Участие в конференцията Expand Your Horizons 2017 
  

 

Ваучер за ИТ и бизнес събитието на 23-24 февруари 

 

Приблизителна стойност: 380 лв. 

Дарител: New Horizons Bulgaria 

 



 

 

 

 

 

9. Ваучер за естетична инкрустация на зъб с камъни Swarovski  

 

 ЕО Дент е най-голямата верига дентални клиники в 

България, предлагаща комплексна съвременна диагностика 

и лечение за всяка възраст от високоспециализиран екип с 

най-модерна апаратура. През годините ЕО Дент 

осъществява проекта „Шанс за равностоен качествен живот 

и усмивки за всички“, който включва безплатно лечение на деца със специфични 

потребности, и инициативата „По-качествен живот за нашите родители“.   

     Приблизителна стойност: 150 лв. 

      Дарител: ЕО Дент 

 

10. Кошница с продукти - голяма  

 
Дарител: Нестле 

 

 

11. Участие в конференцията Expand Your Horizons 2017 
  

 

Ваучер за ИТ и бизнес събитието на 23-24 февруари 

 

Приблизителна стойност: 380 лв. 

Дарител: New Horizons Bulgaria 

 

 

 

12. Ваучер за безплатен преглед и консултация с дизайн на усмивката  

 

 ЕО Дент е най-голямата верига дентални клиники в 

България, предлагаща комплексна съвременна диагностика 

и лечение за всяка възраст от високоспециализиран екип с 

най-модерна апаратура. През годините ЕО Дент 

осъществява проекта „Шанс за равностоен качествен живот 

и усмивки за всички“, който включва безплатно лечение на деца със специфични 

потребности, и инициативата „По-качествен живот за нашите родители“.   

Приблизителна стойност: 100 лв. 

Дарител: ЕО Дент 

 

 

 

 



 

 

 

13. Ваучер за незабравимо преживяване за двама  

  

 Ваучер за двама за преживяване по избор, валиден до 

17.06.2017 г., предоставен от Шел България по повод 

тяхната 25-а годишнина. 

 

 

 

 

   Приблизителна стойност: 140 лв.  

   Дарител: Шел България 

 

14. Комплект фирмени подаръци от ТНТ  

 

15. Комплект фирмени подаръци от ТНТ  

 

16. Комплект фирмени подаръци от ТНТ   

 
 
17. Ваучер за неделен брънч в Хилтън София за двама 

 

Открийте обновения неделен брънч в „Хилтън” 

София! Насладете се на тематични кулинарни 

предложения, съпроводени от детски забавления. 

Направете своя избор от разточителния бюфет, 

подготвен от шеф Андре Токев, с множество 

изкушения и разнообразни деликатеси, сезонни 

салати и неустоими десерти! 

 

Приблизителна стойност: 100 лв.  

Дарител: Хотел Хилтън София 

 

18.  Безжична колонка Harmon Kardon 

Ултракомпактна и с кристален звук, супер удобна за път, 

облицована с кафява кожа. 

 

Приблизителна стойност: 250 лв. 

Дарител: Максим Бехар  

 

  

Благодарим Ви за подкрепата! 

Екипът на Българския форум на бизнес лидерите е на Ваше разположение за 

допълнителна информация на 02 986 5202 и office@bblf.bg. 

mailto:office@bblf.bg

