
 

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 

Партньорството между бизнеса и медицината е ключ за справянето с COVID-19 

В онлайн дискусията с топ експерти участваха представители на над 35 компании 

членове и партньори на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) 

София, 19 ноември 2020 г. – Изявени експерти в областта на медицината, 

фармацевтичния сектор и здравните иновации се включиха в проведената тази сутрин 

онлайн дискусия на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) „Бизнесът и 

медицината в условията на COVID-19 – партньорство за успех“. Събитието се 

проведе с подкрепата на Хюлет Пакард Ентърпрайз, управлявано от Селектиум.  

Специални гости на срещата с бизнес общността на Форума бяха Зоя Паунова,  

член на УС на БФБЛ и директор на Астра Зенека България, д-р Александър 

Симидчиев, пулмолог, Валентин Николов, главен изпълнителен директор на SGP Bio 

Dynamics, проф. Албена Тодорова, основател на генетична лаборатория „Геника“, и 

д-р Димитър Георгиев, управител на Паралакс Лайф Сайънсис. 

Форумът организира поредна онлайн дискусия за своите членове и партньори, за 

да предостави достоверна и актуална информация от утвърдени професионалисти, с 

което да помогне на лидерите в бизнеса да вземат верните решения за своите 

служители, организации и бъдещо развитие в условията на COVID-19.   

 „И тази наша виртуална среща цели да обменим информация и опит в  

безпрецедентната обстановка в страната и по целия свят. Пандемията е спусък, който 

предизвика процеси в икономиката и обществото, които бяха назрели, а сега се 

развиват по-бързо и болезнено, но по-ефективно. Би трябвало да се справим – със 

солидарност, дистанция, здрав разум и възстановяване на доверието към авторитетите“, 

каза председателят на БФБЛ Левон Хампарцумян.  

Дискусията бе модерирана от Максим Бехар, член на УС на БФБЛ и главен 

изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc. Управители и топ 

мениджъри на над 35 компании участваха активно в разговора с коментари и 

конкретни въпроси. 

Снимка 1 – Част от участниците в срещата 

Снимка 2 – Левон Хампарцумян акцентира върху необходимостта от разумен 

подход в действията на хората и компаниите 



Снимка 3 – Д-р Александър Симидчиев представи актуални данни 

Снимка 4 – Проф. Албена Тодорова подчерта предимствата на антигенните 

тестове 

 

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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