
 
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

„ЧЕЗ България” е шампион по футбол в Олимпиадата на бизнес лидерите 

  

Най-големият корпоративен тимбилдинг привлече над 550 участници 

 

София, 26 юни 2017 г. Над 550 служители на над 30 водещи компании от 

общността на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) се включиха в 

Олимпиадата на бизнес лидерите, която Форумът организира за 14-а година. 

Най-големият корпоративен тимбилдинг се проведе на 24 юни 2017 г. в Англо-

американското училище (AAУ) в София и включваше турнири в 10 дисциплини, 

игри и забавления. 

Олимпиадата на бизнес лидерите – единственото спортно събитие в календара 

на БФБЛ, е създадена изцяло за развлечение и отмора на екипите на най-големите 

и успешни български и международни компании – членове и съмишленици на 

БФБЛ. Празникът на честната и отборна игра бе открит от заместник-кмета на 

София Дончо Барбалов, председателя на Форума Ираван Хира, заместник-

председателя Зоя Паунова и директора на ААУ Джим Ъркхарт.  

„Щастливи сме, че отново сме заедно, за да демонстрираме своята воля за победа, 

но и спортсменски дух. Благодарим на всички фирми и организации, които 

откликнаха на поканата ни, уверени сме, че отговорността към служителите е 

ценност, която те прилагат на практика”, каза Ираван Хира преди началото на 

надпреварите по футбол, волейбол, баскетбол, тенис, тенис на маса катерене, 

салса, шах, дартс и канадска борба.  

Купата на „Хюлет Пакард Ентерпрайс” по футбол за втора поредна година 

грабна отборът на ЧЕЗ България, второто място е за „Пощенска банка”, а трети се 

класираха играчите на „Спиди”. Не по-малко оспорваната купа на „ЧЕЗ 

България” по волейбол спечелиха състезателите от Англо-американското 

училище, „Астра Зенека” заслужиха сребърните медали, а „Аларик” – бронзовите. 

В турнира за купата на „АбВи” по баскетбол първи се класираха от 

„Корпорация Развитие”, „Пощенска банка” останаха втори, а третото място заеха 

играчите на „Булпрос”.  

В тенис турнира за купата на БМВ шампиони са Николета Костова от ОББ и 

Илия Солаков от „ТИС”, купата на „Астра Зенека” по салса отиде при Адриана 

Славчева от „ТНТ”, а купата на „Аларик” по дартс спечели Кристиян 

Стоименов от „Сименс”.   



Участниците се включиха и в останалите забавления – катерене по изкуствена 

стена, предоставена от „Уолтопия”, детски кът, семейни игри, барбекю, 

томбола с над 100 атрактивни награди, предоставени безвъзмездно от членове и 

приятели на БФБЛ, а за чудесното настроение през целия ден допринесе тв 

водещата от „България он ер” Ганиела Ангелова. 

Снимки 

Водещата Ганиела Ангелова, Георги Руйчев, изпълнителен директор на БФБЛ, 

Дончо Барбалов, заместник-кмет на София, Ираван Хира, председател на 

Форума, Зоя Паунова, заместник-председател, и Джим Ъркхарт, директор на 

Англо-американското училище. 

Урокът по салса завърши с кратко състезание. 

Чудесната база на домакините бе изцяло на разположение на гостите.  

Отборът на „ЧЕЗ България” спечели олимпийското злато във футбола в 

конкуренция с още осем корпоративни отбора.  

 

 

 

 

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/


 


