
 

Благотворителният търг на звездите 2015 надмина всички очаквания 

Бизнес лидери набраха над 150 000 лв. в четвъртото издание на инициативата на БФБЛ и 

„Заедно в час” 

София, 27 ноември 2015 г. 

За четвърта година Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) беше съорганизатор на 

нетрадиционния Благотворителен търг на звездите в подкрепа на „Заедно в час”, който се 

проведе на 25 ноември в зала „Мусала” на хотел „Хилтън” – София. 

Представители на над 50 компании набраха внушителната сума от над 150 000 лв. Така  

събитието се превърна в най-успешното досега. Набраната сума ще подпомогне работата на 

неправителствената организация „Заедно в час”, чиято мисия е да улесни достъпа до 

качествено образование за всяко дете в България. 

Ираван Хира, председател на БФБЛ, сподели при откриването: „Благодарим на всички 

членове и приятели на Българския форум на бизнес лидерите, които откликнаха на поканата за 

тази нестандартна инициатива. Щастлив и горд съм, че каузата за равен достъп до образование 

се радва на все повече съмишленици. Подкрепата им е показателна за изключително 

отговорното отношение на бизнеса към бъдещето на нацията”.  

„Днешната вечер далеч не е просто една забавна възможност да се запознаете с невероятни 

личности и да си извоювате възможността да прекарате повече време с тях. Това е събиране на 

единомишленици, които разбират колко важно е да действаме целенасочено за промяната на 

бъдещето на българските деца, като привличаме и подкрепяме млади лидери с нашия опит, 

отдаденост и ресурс“, каза Евгения Пеева, изпълнителен директор на „Заедно в час“. 

Гостите на необичайната благотворителна вечер с водещи Васил Василев - Зуека и Димитър 

Рачков наддаваха за времето на известни и вдъхновяващи личности от музикалната сцена, 

спортни шампиони, предприемачи и професионалисти в различни сфери. 

Сред звездите, които взеха участие в търга, бяха Белослава, Хилда Казасян, Стефка 

Костадинова, Ивет Лалова, Веселин Топалов, група „Остава”, Хари Ешкенази и др. Някои от тях 

като Поли Генова, Саня Жекова, Ненчо Балабанов, Боян Петров, Георги Тошев, предприемачите 

Васил Терзиев и Светозар Георгиев („Телерик”) и Драгомир Кузов („Драг”) присъстваха в залата 

и имаха възможност допълнително да мотивират гостите да наддават. Най-оспорван бе 

търгът за Ненчо Балабанов, който бе продаден за 33000 лв., както и за Боян Петров (15000 лв.) 

и Саня Жекова (14000 лв.). 



Всяка от 19-те знаменитости ще отдели два часа, за да сподели своя талант, знания и умения с 

екипа на компанията, спечелила ги по време на търга. Времето на звездите бе откупено от 

„АстраЗенека”, „Дънди Прешъс Металс Челопеч”, „Пенков, Марков и партньори”, „Джей 

Пойнт”, „Бритиш Американ Табако”, „Кока Кола”, дентална клиника „Петър Дучев” и др.   

Спонсори на Благотворителния търг на звездите бяха „АстраЗенека”, минерални води „Банкя”, 

винарска изба „Тохун”, „Кинстелар България”, „София Еърпорт център”, „Криейтив Солюшънс”, 

„Спешъл Ивент Груп”, „Джей Пойнт”. 

 

Снимка 1 – Ираван Хира, председател на БФБЛ, Анелия Тодорова, мениджър „Външни 

партньорства”, „Заедно в час”, Зоя Паунова, заместник-председател на БФБЛ, Георги 

Руйчев, изпълнителен директор на Форума, и Евгения Пеева, изпълнителен директор на 

„Заедно в час”.  

Снимки  2, 3 и 4 – Атмосферата по време на търга 

 

За „Заедно в час” 

„Заедно в час” е неправителствена организация, чиятo мисия е да осигури достъп на всяко 

дете в България до качествено образование независимо кое училище посещава, в кое 

населено място живее и какви са финансовите възможности на неговите родители. 

Фондацията постига своята мисия, като подбира и подготвя способни и амбициозни млади 

хора да бъдат мотивиращи учители и лидери в българската образователна система и 

общество. Всеки един от тях успешно подкрепя своите ученици да развият максимално 

потенциала си и да променят нагласите си към своя собствен успех и желание за личностно 

и професионално развитие. За повече информация: www.zaednovchas.bg.  

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 информация: www.bblf.bg. 

http://www.zaednovchas.bg/
http://www.bblf.bg/

