
 
 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ 

 

Спортен дух и воля за победа в Олимпиадата на бизнес лидерите   

Над 500 служители на над 30 компании участваха в най-голямото  

корпоративно спортно събитие 

София, 27 юни 2016 г.  

В истински празник на активния начин на живот се превърна Олимпиадата на 

бизнес лидерите на 25 юни 2016 г. в Англо-американското училище в София. Над 

500 служители и топ мениджъри на над 30 водещи български и международни 

компании демонстрираха висок дух и воля за победа и на терена на спорта.  

Олимпиадата – 13-о издание на утвърденото и очаквано събитие в календара на 

Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ), събра представители на успешни 

компании-членове и съмишленици на Форума, представители на институциите, 

дипломати, спортисти за един ден на забавления и съревнования в непринудена 

атмосфера.  

Гостите на спортния празник бяха приветствани от Дончо Барбалов, заместник-

кмет на София, и Джим Ъркхарт, директор на Англо-американското училище. 

Поздравителни адреси към участниците изпратиха премиерът Бойко Борисов и 

министърът на младежта и спорта Красен Кралев. 

„За 13 години Олимпиадата на бизнес лидерите стана една от най-популярните 

инициативи на Форума и изгради своя общност от приятели и партньори, които 

споделят нашите ценности – грижата за служителите и техните семейства, 

отборния дух, честната игра. Пожелавам ви изпълнен с положителни емоции ден 

и нека най-добрите победят”, заяви при откриването председателят на БФБЛ 

Ираван Хира и обяви началото на състезанията в общо 15 отборни и 

индивидуални дисциплини, сред които футбол, волейбол, баскетбол, тенис, тенис 

на маса, катерене, салса, шах, дартс, табла и други.  

11 корпоративни футболни отбора се състезаваха в един от най-оспорваните 

турнири на олимпиадата, като купата на „Хюлет-Пакард Ентерпрайс” заслужено 

отиде при ЧЕЗ. От „Спиди” се пребориха за второто място, а от Пощенска банка – 

за третото. 

Отбор на „Корпорация Развитие” грабна купата на „АбВи” по баскетбол. „АбВи” 

взеха сребърните медали, а бронзовите отидоха при „Хюлет-Пакард Ентерпрайс”. 

Състезателите на „Корпорация Развитие” станаха шампион и по волейбол в 

турнира на ЧЕЗ. Втори в класирането е отборът на ЧЕЗ, трети са „Сименс”. 

Победител в тенис турнира за купата на „БМВ България” при мъжете стана Петко 

Стоянов от „Къртис Балкан”, а при жените – Яна Маринчева от „Астра Зенека”. 

Носител на купата на „Сименс” по тенис на маса при мъжете е Стоян Ганчев от 

Пощенска банка. При дамите шампион е Румяна Конакчийска от „Къртис 

Балкан”.   



Петър Барбалов се пребори за купата на „Спиди” по дартс, а титлата шампиони 

на „Астра Зенека” по салса взеха Анета Гънчова и Огнян Станиславов от „Хюлет- 

Пакард Ентерпрайс”. 

Шампиони в канадската борба станаха Стефани Тонева от М3 Комюникейшънс 

Груп и Петър Гергинов от Мтел.  

В индивидуалните състезания се отличиха и представители на „Спиди”, „АбВи”, 

ТНТ, Пощенска банка, „Хилтън София”, „Хюлет-Пакард Ентерпрайс”, ОББ и 

много други. 

Гостите на събитието, водено от Ганиела Ангелова от телевизия „България он 

ер”, спечелиха над 80 атрактивни награди, предоставени безвъзмездно от членове 

и приятели на Форума и разиграни в традиционната томбола. 

Снимки: 

Снимка 1 – Водещата Ганиела Ангелова, изпълнителният директор на БФБЛ 

Георги Руйчев, заместник-директорът на Форума Зоя Паунова, заместник-

кметът на София Дончо Барбалов, директорът на Англо-американското 

училище Джим Ъркхарт и председателят на БФБЛ Ираван Хира 

Снимка 2 – Отборът на ЧЕЗ грабна купата на „Хюлет-Пакард Ентерпрайс” по 

футбол 

Снимка 3 – Урок и състезание по салса – една от атракциите на събитието  

  

 
 

 
 

За Олимпиадата на бизнес лидерите 

Бизнес олимпиадата е утвърдено и очаквано спортно събитие, което събира на едно 

място представители на най-големите български и международни компании, 

политици, представители на дипломатически мисии, на медии и на 

неправителствения сектор. Участниците имат възможност да демонстрират 

спортния си дух в групови и индивидуални надпревари по футбол, волейбол, баскетбол, 

тенис, бадминтон, шах и др. и да споделят приятни преживявания. 

  

За Българския форум на бизнес лидерите 

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 на 

www.bblf.bg. 

http://www.bblf.bg/

