
 

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 

 

БФБЛ проведе втора дискусия „Бизнес по време на COVID-19“ 

Във виртуалната среща участваха членове, партньори и съмишленици на Форума   

 

София, 16 април 2020 г. – Втората дискусия на Българския форум на бизнес 

лидерите (БФБЛ) „Бизнес по време на COVID-19“ се проведе вчера при засилен 

интерес. Този път във виртуалната среща участваха компании членове, но също и 

партньори и съмишленици на Форума от различни сектори. Управители на над 25 

компании обмениха опит във връзка с новите приоритети, актуална информация по 

различните измерения на коронакризата и идеи за изход от нея. 

БФБЛ организира срещата, за да осигури платформа за споделяне на трудностите, 

пред които са изправени компаниите в настоящия момент, и да им окаже необходимото 

съдействие в търсенето и намирането на решения за преодоляване на ситуацията. 

„Втората ни среща има за цел да обменим опит и идеи в безпрецедентната обстановка в 

страната и света. Част от компаниите биха могли да се възползват от държавната 

подкрепа, други – от предложенията на банките, но вероятно най-доброто решение е да 

се намерят нови бизнес модели, които да позволят устойчиво и дългосрочно развитие“, 

каза председателят на БФБЛ Левон Хампарцумян. По думите му, необходимостта от 

създаване на нови вериги за производство и доставки дава шанс на България да намери 

нови позиции. Находчивост, предприемчивост и добро образование стоят в основата на 

успеха, смята той. 

Ираван Хира, заместник-председател на Форума и генерален директор на ХПЕ, 

управлявано от Селектиум, анализира ролята на високите технологии. „Видяхме, че не 

друг, а COVID-19 е мощен двигател на дигитализацията на бизнеса. Сега ИТ са на 

първа линия в решаването и на здравната, и на икономическата криза. Ако в първия 

момент преместихме офисите си вкъщи, в следващия етап ще има ускорена 

автоматизация и роботизация, което означава промяна в процесите и промяна в 

представата ни за професиите“, поясни той. 



Антон Панайотов, член на Борда на Форума и управител на Аларик, анализира 

финансовите измерения на кризата в световен мащаб. „Имаме позитивна новина – 

бързата реакция на Федералния резерв. Но все още очакваме сериозни централизирани 

мерки от страна на Европейския съюз, което означава, че решението се отлага и трябва 

да се мобилизираме, за да издържим в следващите месеци“. 

Дискусията бе модерирана от Максим Бехар от Борда на БФБЛ и главен 

изпълнителен директор на М3 Комюникейшънс Груп. 

Гостите от над 25 компании членове, партньори и съмишленици на Форума от 

различни сектори взеха активно участие в срещата с въпроси, предложения и идеи за 

взаимодействие. Обсъдени бяха пренастройването към нови начини на работа, 

включително в производствените предприятия, необходимостта от продължаващо 

образование и обучение, възможностите, които компаниите виждат в настоящата криза, 

и добрите практики, които вече се прилагат.  

Участниците в дискусията изразиха задоволството си от споделянето на опит и идеи и 

желание тази серия срещи да продължи. 

Снимка – Част от участниците в срещата 

 

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. За 

информация: Ани Иванова, 0888 125 504, ani.ivanova@bblf.bg 
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