
 
 

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ 

  

Годишният бал на БФБЛ набра рекордните 36 000 лв. в подкрепа на 

две стойностни каузи  

Превенцията на рака на гърдата и извеждането на деца от 

институциите обединиха бизнес лидери 

6 февруари 2015 г., София 

Седмият Годишен бал на Българския форум на бизнес лидерите 

(БФБЛ) набра 36000 лв. в полза на превенцията на рака на гърдата и 

извеждането на деца от институциите. Над 120 гости присъстваха на 

елегантното събитие, което се състоя снощи в София Хотел Балкан. 

Приходите от благотворителната вечер ще подкрепят мащабна пилотна 

програма на Столична община за скрийнинг за рак на гърдата и проект на 

фондация „За Нашите Деца”, който цели да изведе и последните деца от 

дома за изоставени деца „Света София”. 

 Зоя Паунова, заместник-председател на БФБЛ, призова 

присъстващите – членове, приятели и съмишленици на Форума, да станат 

съпричастни за поредна година на стойностни каузи: „За 16 години заедно 

изградихме значима и вдъхновяваща бизнес организация, чувствителна 

към проблемите на обществото. Вярвам, че ангажираността ни тази вечер 

има силата да спасява живот.” Официални гости бяха Даниела Везиева, 

заместник-министър на икономиката, и Дончо Барбалов, заместник-кмет 

на София, а Малина Едрева, председател на Постоянната комисия по 

образование, култура, наука и културно многообразие в Столичния 

общински съвет, и Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на 

фондация „За Нашите Деца”, допълнително мотивираха присъстващите, 

като разказаха подробности за двете каузи. 



Стилното събитие започна с изпълнение на арфа от Нов симфоничен 

оркестър и продължи с изненада – специално подготвен дует на Максим 

Бехар и 7-годишната Сара Гушева, които зададоха тона на изпълнената с 

музика и благородство вечер. Той беше подет  не само от гостите, които 

участваха в благотворителния търг и томбола с изключителен ентусиазъм.  

Джаз изпълнителят Васил Петров за поредна година дари хонорара си, а в 

края на вечерта примерът му бе последван от певицата и актриса Милица 

Гладнишка. 

Безспорният хит на забавния и оспорван търг бяха екип и маратонки 

на тенис звездата Григор Димитров от турнирите в Бризбейн и Акапулко 

през 2014 г. Оживено бе и наддаването за картина от колекцията на 

президента Росен Плевнелиев, работи на майсторите Пенчо Балкански и 

Марин Георгиев Устагенов, фототипно издание на „История 

славянобългарска”, ваучер за тийм билдинг в „Болдърленд”,  билет за 

„Гран при” на Формула 1 в Будапеща, автограф на Кристиано Роналдо, 

велосипед и още десетки атрактивни предмети. Водещи на вечерта бяха 

Игор Марковски от аукционна къща „Аполон и Меркурий” и Милица 

Гладнишка. 

Снимки  

Снимка 1 – (отляво надясно) Водещият Игор Марковски и Зоя Паунова, 

заместник-председател на Форума  

Снимка 2 – Безспорният фаворит в търга – екип на Григор Димитров 

Фотография – Галя Йотова 

Каузите  на БФБЛ тази година бяха подкрепени от много компании 

и личности, които предоставиха безвъзмездно продукти и услуги за 

благотворителния търг: Австрийски авиолинии, Анита Тарасевич, Бра 

Клиник, Весела Илиева – Юник Естейтс, галерия „Лоранъ”, Георги Руйчев 

– БФБЛ,  Гранд Хотел София, Григор Димитров, Грийн Лайф СКИ и СПА 

Ризорт Банско, Делойт България, Добромир Минков – Стантън Чейс, 

ЕЙМС Хюман Кепитъл и Дейл Карнеги Трейнинг, Индезит България, Кока 

Кола, Криейтив Солюшънс, Максим Бехар – M3 Комюникейшънс Груп, M3 

Колидж, Николай Дойнов – Съюз на народните читалища, Перно Рикар 

България, посолствата на Финландия и на Република Южна Африка в 

София, ресторант „Рубаят” – НДК, РИУ Правец Ризорт СПА и Голф, 



Росен Плевнелиев – президент на Република България, София Хотел 

Балкан, ТНТ България, Уолтопия, Н. Пр. г-жа Хелена Пилсас Алин - 

посланик на Швеция в България, фондация „За Нашите Деца”, Хотел 

Хилтън София, Шел България. 

Медийни партньори на седмия Годишен бал на БФБЛ са 

Българската национална телевизия, Българското национално радио, 

медийна група „България он ер” и сп. „Мениджър”. 

  

За Годишния бал на БФБЛ 

Първото издание на Годишния  бал на БФБЛ отбелязва честването на десетата годишнина 

от създаването на Форума през 2008 г. Оттогава всяка година Балът събира представители 

на отговорното бизнес общество в България на гала вечеря. Шестте издания на Бала досега 

набраха общо над 125000 лв. за асистирана репродукция, превенция на рака на гърдата, 

семейна среда и качествено образование на българските деца. 

За БФБЛ 

БФБЛ е водещата бизнес организация в България, посветена на популяризирането на 

принципите на корпоративната социална отговорност и социално отговорните практики с 

цел постигане на устойчиво социално, икономическо и екологично развитие. Над 100 български 

и международни компании и неправителствени организации са членове на 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: Ани Иванова, Български форум на бизнес лидерите, тел: 02 986 

5202, 0888 125 504, e-mail: office@bblf.bg, ani.ivanova@bblf.bg и  www.bblf.bg. 
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