СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
Левон Хампарцумян е новият председател на Българския форум на
бизнес лидерите
Общото събрание на организацията избра Ираван Хира за заместник-председател и
гласува доверие на шестима висши мениджъри за членове на УС
София, 31 май 2019 г.
Левон Хампарцумян е новият председател на Българския форум на бизнес
лидерите. Той бе избран от Общото събрание на организацията, което се проведе на 30 май
в гранд хотел „София”. „Приемам високата чест с отговорност и отдаденост към каузата на
Форума да бъде генератор на идеи и инициативи за развитие, добри практики и трайно
подобряване на средата за работа и живот у нас“, каза Левон Хампарцумян. „Председателят
е пръв сред равни, затова и ще разчитам на доброто партньорство с всички вас“, добави той.
Делегатите гласуваха доверие и на Ираван Хира от „Хюлет Пакард Ентърпрайз,
управлявана от Селектиум“, който поема ролята на заместник-председател след два
успешни тригодишни мандата начело на организацията. „Нашата организация постига
много, защото всички наши членове работят за това да живеем на по-добро място. Форумът
е най-добрата възможна платформа, с която можем да направим България онази страна, за
която мечтаем“, заяви той.
Двама нови мениджъри влизат в Управителния съвет на Форума – Антон
Панайотов от „Аларик Секюритис“ и Владислав Михов от „Джапан Табако
Интернешънъл“. Те заменят оттеглилите се членове на Борда Мария Шишкова от
„ЕЙМС Хюман Кепитъл и Дейл Карнеги Трейнинг България“ и Ирина Василевска от
„Теленор България“.
Делегатите подновиха мандатите на членовете на Борда Весела Илиева от „Юник
Естейтс“, Камелия Славейкова от „Шел България“ и Карел Крал от „ЧЕЗ България“,
както и на Мирослав Петров, който вече е част от „Сиском Инженеринг“.

Новоизбраните председател, заместник-председател и членове на УС се ангажираха
да работят за насърчаването на отговорните корпоративни практики, да водят диалог с
всички заинтересовани страни и да популяризират бизнес етиката и дейността на Форума.
Представители на 34 компании-членове на Форума участваха в заседанието.
Изпълнителният директор Георги Руйчев отчете дейността за миналата година и представи
програмата за 2019 г. Общото събрание прие и финансовите отчети за изминалия период.
В края на срещата Мария Шишкова – управляващ съдружник в „ЕЙМС Хюман
Кепитъл и Дейл Карнеги Трейнинг България“, дългогодишен член на УС с два мандата като
председател и два мандата като заместник-председател на Форума, получи почетна грамота
в знак на признателност за изключителния й принос към развитието и утвърждаването на
БФБЛ като жизнена и влиятелна организация на етичния бизнес у нас.
Останалите членове на Управителния съвет на БФБЛ, които в момента изпълняват
мандата си, са Боряна Манолова от „Сименс България“, Зоя Паунова от „АстраЗенека
България“, Максим Бехар от „M3 Комюникейшънс Груп“ и Петър Велев от
„Екофарм“, а Гилбърт МакКоул е финансов контрольор на Форума.

Снимка 1: Част от Борда на БФБЛ (отляво надясно): Владислав Михов, Ираван Хира,
Максим Бехар, Камелия Славейкова, Ирина Василевска, Мария Шишкова, Боряна
Манолова, Мирослав Петров, Георги Руйчев, Антон Панайотов
Снимка 2: Мария Шишкова, Георги Руйчев, Ираван Хира и Левон Хампарцумян
Снимка 3: Делегатите се запознаха с финансовите отчети за 2018 г. и програмата на
Форума за 2019 г.

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 на www.bblf.bg.

