Кауза за всички:
По-добро бъдеще за студентите у нас
Преди година заедно с много от Вас стартирахме инициативата „Твоите 25 причини да избереш
България“ в подкрепа на българските студенти. Кампанията се проведе под патронажа на
Президента на Република България Румен Радев и бе подкрепена от видни общественици,
популярни личности, медии и представители на бизнеса. В проекта се включиха близо 1300
български студенти от 127 университета, а 25 победители бяха отличени с едногодишна
стипендия, менторство и перспективен стаж.
Разговорите с Вас ни вдъхновиха да направим следващата по-голяма стъпка – да развиваме
идеята дългосрочно, за да обединим бизнеса за каузата по-добро бъдеще на студентите у нас.
Именно затова тази година организираме благотворителния търг „Подай ръка“. По време на
събитието ще имате възможност да закупите уникални картини, събрали очертанията на
дланите на някои от най-видните и успели българи, допринесли за това да се гордеем със страната
си. Сега е моментът да изкажа огромната си благодарност към всички тях – емблематични
личности, които застанаха зад идеята и „подадоха ръка“.
Сигурни сме, че с Ваша помощ и активното Ви участие в търга ще наберем допълнителни
средства, с които да продължим важната си мисия. А какво по-хубаво от това да мотивираме,
подкрепяме и напътстваме младите по пътя към успеха в родната страна?
Вярваме, че отново ще ни подкрепите и Ви очакваме на благотворителния аукцион „Подай ръка“!

Божидар Нейчев,
Старши съдружник
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Бойко Колев

Роден в четвъртък в 02:10 ч.
Ръст – 177 см
Очи – кафяви
Коса – дълга
Пушач

„По време на детството ми все още не бяха открити компютрите
и ми се налагаше да рисувам по цял ден. Не обичах много фунийките
и пластмасовите шмайзери – от малък съм си пацифист. В
юношеството си продължих да рисувам, въпреки че трябваше да
правя други неспецифични неща като математика, физика, химия,
руски език... После ме взеха в казармата и като разбраха, че съм
пацифист, веднага ми прибраха пушката и ми дадоха ателие – да си
рисувам. Май повечето военни тогава също бяха пацифисти... Обичам
България! Радвам се, че съм попаднал на това сюрреалистично шарено
място, в което никой не си е на мястото. След казармата завърших
световната Академия по препоръка на старите майстори. Там сам
си избрах преподавателите. И така... Дълго време рисувах картини,
докато в един момент ми хрумна да рисувам снимки. И... Ето ме сега.
Кой знае какво ще бъде догодина...“
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Румен Радев
Румен Радев е петият демократично избран
президент на Република България. Завършва
със златен медал Математическата гимназия
в Хасково. Дипломира се като първенец на
випуска във военновъздушното училище в Долна
Митрополия.
През 2000 г. става доктор на военните
науки в областта на усъвършенстването на
тактическата подготовка на летателния
състав и симулиране на въздушния бой. През 2003
г. завършва с отличен успех Военновъздушния
колеж „Максуел“ в САЩ със степен магистър
по „Стратегически проучвания“. Името
му е изписано в Алеята на славата на
Военновъздушния колеж.
Има над 1400 летателни часа в кариерата си
като пилот-изтребител. Достига до чин генералмайор, а в периода 2014 – 2016 г. е командир на
Военновъздушните сили на Република България.
През ноември 2016 г. е избран за Президент на
Република България с пряк вот и близо 60% от
гласовете.

маслени бои върху платно, 40x30 см

22 януари 2017 г.
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Виолина Маринова е председател на УС и
главен изпълнителен директор на Банка ДСК.
Кариерният й път - от най-ниското до найвисокото йерархично ниво - е емблематичен за
банковия сектор в страната.
Тя е единственият банкер в България с над
40-годишен професионален опит само в една
институция - Банка ДСК, голяма част от който
на ръководна мениджърска позиция.
Към настоящия момент е и зам.-председател на
Управителния съвет на Асоциацията на банките
в България, председател на Надзорния съвет на
Пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина.
Виолина Маринова е единственият банкер в
България, удостоен с най-високото национално
отличие – орден „Стара планина”, първа степен.
Многократен носител на наградата „Банкер
на годината в България“ на престижното
британско списание Finance Central Europe.
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маслени бои върху платно, 40x30 см

Виолина Маринова

Георги Мамалев е един от найемблематичните и талантливи български
комици. Носи смеха в сърцето и душата си и
вече години наред „заразява“ околните с него.
Актьорът започва кариерата си, когато е
петгодишен, в спектакъл, режисиран от дядо
му. Завършва актьорско майсторство за
драматичен театър във ВИТИЗ през 1977 г.
През същата година дебютира на сцената
на Народния театър и оттогава е част
от трупата му. Основател и участник е в
естрадната група „НЛО“.
Гошо от „Оркестър без име“, капитан
Мортимър от „Последни желания“, принц
Алфонсо от „Тринайсетата годеница
на принца“, Керкелезов от „Господин за
един ден“ – днес Георги Мамалев има роли
в над 25 игрални филма и телевизионни
сериали, участвал е в десетки театрални
представления и ТВ предавания и остава
един от най-обичаните съвременните наши
актьори.

маслени бои върху платно, 40x30 см

Георги Мамалев
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Известният режисьор и продуцент
Магърдич Халваджиян е едно от найвлиятелните имена в българския шоубизнес.
Завършва цирково училище в Москва,
но започва да снима от малък. Активно
се занимава с режисура от 1992 г., а с
продуциране – от средата на 90-те години.
Заснел е над 450 клипа и реклами.
Магърдич Халваджиян е продуцент на
едни от най-рейтинговите предавания в
българския ефир – „X-Factor”, „Като две
капки вода”, „Големите надежди“, „Пълна
лудница“, „България търси талант“ сезон 1 и 2, на сериалите „7 часа разлика“ и
„Полицаите от края на града“, както и на
няколко игрални филма. Изявява се и като
жури в някои от предаванията.
През 2018 г. получава приза
„Продуцент на годината“. Работи и по
проекти за чуждия пазар.
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маслени бои върху платно, 40x30 см

Магърдич
Халваджиян

Президент на Република
България от... до...
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Видният съвременен български писател
Алек Попов е роден в София през 1966 г.
След дипломирането си в СУ „Св. Климент
Охридски“ специализира в ELI (English
Language Institute) към Wayne State University, САЩ. Работил е като куратор
в Националния литературен музей,
дипломат, гл. редактор на сп. „Родна реч“,
директор на Дома на детската книга.
Сред най-известните му книги са романът
„Мисия Лондон“ (2001), който е сред найпревежданите съвременни български
литературни произведения с издания на 16
езика, „Телесни плевели“ (2012) и „Сестри
Палавееви в бурята на историята“ (2013).
Театралната адаптация на „Мисия
Лондон“ е поставена през 2009 г. на
сцената на общинския театър в гр.
Оснабрюк, Германия. През 2010 г. излиза
едноименният филм по романа с режисьор
Димитър Митовски.
Алек Попов е носител е на наградата
„Павел Вежинов“ за къс криминален разказ,
„Гравитон“ за фантастика и „Рашко
Сугарев“ за кратък разказ.
През 2012 г. е избран за член-кореспондент
на БАН в отдела творци на изкуството.
Участва в редакционната колегия на
списание Гранта – България и в дейността
на Българския ПЕН-център.
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маслени бои върху платно, 40x30 см

Алек Попов

Юнион Груп

Основаната от тях Юнион банк дълги години
бе модел за устойчиво и иновативно развитие
на независима финансова институция, в която
ЕБВР инвестира, а по-късно привлече интереса
и бе придобита от третата
най-голяма унгарска банка МКБ, част от
групата на Байерише Ландесбанк.
Юнион Груп активно инвестира в няколко
основни бизнес направления:
- Енергетика - производство на електроенергия
от възобновяеми енергийни източници в
съответствие със световните екологични
стандарти;
- Корабособственост и речен круизен туризъм дейността се осъществява в над десет европейски
държави по реките Дунав, Рейн, Мозел и
свързващите ги водни канали;
- Недвижима собственост - придобиване
и изграждане на инвестиционни имоти/
търговски и офис сгради с цел отдаване под
наем и управление, както и изграждане на
жилищни комплекси с цел продажба.

акрилни бои върху платно, 60x40 см

Повече от 25 години Иван Радев, Емануил
Манолов, Емил Иванов и Светослав Радев
работят заедно и дават пример как
се управлява бизнес с премерен риск и
предприемачески дух едновременно. Безспорни
са техните постижения в банковия сектор и
редица индустрии у нас и в чужбина.
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Ненадминат и досега
световен рекорд
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Аня Пенчева

Аня Пенчева е първата българска актриса, която
се снима в холивудска продукция – Deathstalker,
и за която престижното издание Marie Claire
прави специален материал. Шедьовърът „Време
разделно“, в който играе главна роля, е избран
за „Най-любим български филм“ от родната
публика. За ролята си на Севда има много награди
от България и чужбина. Снимала е в Русия,
Италия, бивша Чехословакия, Германия. Играе
главна роля в първия български ТВ сериал „Хотел
България“. Някои от най-запомнящите се филми с
актрисата са „Адаптация“, „Аспарух“, „Тайфуни
с нежни имена“. Последният филм с нейно
участие – „Извън пътя“ излезе съвсем скоро. Сред
най-известните постановки са „Крадецът на
праскови“, „Аз плащам“, „Лунатици“, а наскоро
бе премиерата на най-новия спектакъл „Тя, той и
още двама-трима“.

маслени бои върху платно, 40x30 см

Аня Пенчева е една от най-популярните наши
актриси, считана за символ на българската
красота и женственост. Наричана е „вечния
секссимвол“. Част е от трупата на Народен
театър „Иван Вазов“.

Аня Пенчева е майка на две деца и е лице на
националната кампания за заболяването на
щитовидната жлеза.
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Най-популярният български цигулар
Васко Василев е роден през 1970 г. в
София. Първите си уроци по цигулка
взима на 5-годишна възраст. През 1978 г.
записва първата си плоча със Софийска
Филхармония. През 1980 г. продължава
обучението си в Централното музикално
училище към Московската консерватория.
10 години по-късно печели 3-те най-големи
международни конкурси за цигулка - „Жак
Тибо” в Париж, „Карл Флеш” в Лондон и
„Паганини” в Генуа.
На 23 г. става най-младият и първи
концертмайстор на Кралската опера в
Лондон, където работи и до момента.
Изнасял е концерти в над 40 страни.
Дискографията му включва 9 албума.
През годините е работил и записвал с
музиканти от ранга на Пласидо Доминго,
Стинг, Рони Ууд от „Ролинг Стоунс”,
Ванеса Мей, Пако Пеня, Ирейжър, както и
голям репертоар филмова музика.
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маслени бои върху платно, 40x30 см

Васко Василев

Длан на индустриалец
и финансист, която
гради... Владее голфа и
ветроходството.
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Група Сигнал
„Сигнал“ е любимата рок група на поколения българи. Създадена
през 1977 г. от Йордан Караджов, Христо Ламбрев, Румен Спасов
и Георги Кокаланов, „Сигнал“ е символ на рок музиката у нас вече
четири десетилетия.
Групата записва първия си албум „Вечен
кръстопът” през 1979 г. През годините издава 18 албума, изнася
над 6000 концерта в България и чужбина и има повече от 500 000
продадени плочи. Сред най-известните и обичаните им песни са „Да
те жадувам”, „Липсваш ми”, „Спри се”, „Спомен мил, спомен мой”,
„Сбогом” и „Може би”. 14 песни на групата попадат в класацията на
БГ Радио „500-те най-велики песни на България за всички времена”.
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маслени бои върху платно, 40х60 см

В момента група „Сигнал” в състав Йордан Караджов, Владимир
Захариев, Александър Мариновски и Жоро Янакиев отбелязва
40-годишнината си на сцената с турне в страната.

Крисия, Хасан и Ибрахим
Крисия Тодорова и Хасан и Ибрахим Игнатови са едни от
най-забележителните млади таланти в българската музика.
Талантливата Крисия и виртуозните близнаци музиканти донасят
на България второ място в конкурса за детска песен на Евровизия в
Малта през 2014 г. Това е и най-доброто ни представяне в историята
на музикалния конкурс. На сцената на Евровизия музикантите
представят песента „Планетата на децата“. По време на конкурса
Крисия, Хасан и Ибрахим са на десетгодишна възраст и са наймалките участници в музикалната надпревара.
Крисия е родом от Разград, а Хасан и Ибрахим – от Шумен.
И тримата се занимават от малки с музика, изявявали са се в
различни телевизионни предавания, изнасяли са редици концерти у
нас и в чужбина.

маслени бои върху платно, 40х60 см

Крисия, Хасан и Ибрахим – младите таланти, които карат
българите по целия свят да се гордеят.
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Петър Андронов

През годините заема редица позиции
както в частния банков сектор, така и в
Българска народна банка.
От 2008 г. е член на Управителния съвет на
Асоциацията на банките в България и неин
представител в Комитета по банков надзор
към Европейската банкова федерация, a от
2015 г. – неин председател.
Г-н Андронов участва в изготвянето
на действащото надзорно банково
законодателство, в това число Закона
за кредитните институции, Закона за
допълнителния надзор върху финансовите
конгломерати, надзорните наредби на БНБ,
указания и др.
Бил е лектор в УНСС, Висше училище по
застраховане и финанси и Нов Български
университет. Към момента е член на
Съвета на настоятелите на УНСС.
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маслени бои върху платно, 40x30 см

Петър Андронов е Главен изпълнителен
директор и Председател на УС на OББ.
От март 2011 г. е Кънтри мениджър на КВС
Груп за България.

Левон Хампарцумян е едно от
най-разпознаваемите лица на банковия
сектор в България. От 2001 г. изпълнява
позицията главен изпълнителен директор
и председател на Управителния съвет на
УниКредит Булбанк. В периода 1999 г. –
2001 г. той е последователно заместникминистър на икономиката и изпълнителен
директор на Агенцията за приватизация.
Обявяван е два пъти за „Банкер на годината“
– от списание Finance Central Europe през
2005 г. и от вестник „Банкеръ“ през 2007 г.
През 2012 г. получава приза „Мениджър на
годината“.
Левон Хампарцумян е носител на Ордена на
звездата на италианската солидарност.
Член е на Управителния съвет на
Асоциацията на банките в България, като
през годините е бил и нейн председател .

маслени бои върху платно, 40x30 см

Левон
Хампарцумян
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Глас в космоса
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Проф. д-р Григор Горчев е лекар с три
специалности – акушерство и гинекология,
онкология и хирургия. Директор е на
Научноизследователския институт и Почетен
Ректор на Медицински университет – Плевен.
Той е единственият акушер-гинеколог, който
е член-кореспондент на БАН и е носител на
най-високото държавно отличие орден „Стара
планина” – първа степен за изключително големи
заслуги към Рeпублика България в областта на
медицинската наука и практика.
Като първия сертифициран хирург на конзола,
той е пионер във въвеждането и развитието
на нов тип хирургия в клиничната практика в
нашата страна – робот-асистирана хирургия в
гинекологията.
Проф. Горчев е член на Управителния съвет и
съосновател на Асоциацията по роботизирана
хирургия за Югоизточна Европа. Носител
е на множество високи отличия и награди.
Американският биографичен институт на
САЩ и Комисията за международни проучвания
го обявяват за „Личност на годината – 2005”.
Удостоен е два пъти с почетното отличие „Лекар
на годината” на Българския лекарски съюз.

маслени бои върху платно, 40x30 см

Чл.-кор. проф. д-р
Григор Горчев, д.м.н.
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„Кухнята е история и историята е
кухня“ - споделя Андре Токев, един от найпопулярните български готвачи, признат
на международната сцена. Водещ и
жури в кулинарното реалити MasterChef
България. Известен с перфекционизма и
дисциплината си в кухнята.
Андре Токев е единственият носител
на Global Masterchef Degree за Източна
Европа, основател е на Българската
асоциация на професионалните готвачи
(БАПГ) и официално жури на найпрестижния конкурс за професионални
готвачи в Европа Bocuse d’Or.
Определя себе си като „гражданин
на света“. Животът му преминава в
постоянни пътувания между България и
Германия, откъдето е родом.
През годините работи в престижни
хотелски вериги от цял свят. Готви
за известни личности, сред които Бил
Клинтън, Ангела Меркел, Вал Килмър,
Джон Кери, Дъстин Хофман, Шарън
Стоун, Жан Клод Ван Дам и много други.
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маслени бои върху платно, 40x30 см

Андре Токев

Радосвет Радев е български журналист,
собственик и изпълнителен директор
на „Дарик радио“.
Завършва Юридическия факултет на СУ
„Св. Климент Охридски“ и специализира
маркетинг и мениджмънт в САЩ.
Работи последователно в Софийския
градски съд и в Програма „Христо
Ботев“ на Българското национално
радио.
През 1989 г. е сред основателите на
първите съюзи на частния капитал в
България. През 1992 г. създава „Дарик
радио“. Заема и различни ръководни
позиции в други организации. През
2018 г. е избран и за изпълнителен
председател на Българската стопанска
камара (БСК).

маслени бои върху платно, 40x30 см

Радосвет Радев
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Бивш капитан на националния отбор по
волейбол, Владимир Николов е един от
най-легендарните и обичани наши спортисти,
постигнали световно признание.
Професионалната му кариера започва в „Левски
Сиконко“. След това играе за различни престижни
отбори по целия свят - Турция, Франция, Япония,
Италия. Става шампион на България пет пъти
и два пъти носител на Купата на страната.
Печелил е шампионата на Франция през 2004 г.
Носител е на Купата на Франция (2005 и 2006 г.),
има златен медал от волейболната Шампионска
лига (2005 г.). Бронзов медалист е от Световното
първенство в Япония (2006 г.) и от Световната купа
(2007 г.). Носител е на купата на CEV през 2010 г. и
е шампион на Италия през същата година. Тогава
е обявен за най-добър диагонал в света.
В момента е старши треньор на мъжкия отбор
на волейболен клуб „Левски София“. Горд баща е
на четири деца - трима сина и дъщеря.
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маслени бои върху платно, 40x30 см

Владимир
Николов

Дясна ръка или
ляв крак
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Христо Илиев е собственик и председател на
Съвета на директорите на AG Capital - група,
специализирана в инвестиции и предоставянето
на комплексни услуги в сектора на недвижимите
имоти. Холдингът притежава инвестиционен
портфейл от над 10 самостоятелни компании,
а служителите са повече от 900. Всяка от
компаниите в структурата е сред пазарните
лидери в своя сектор.
Христо Илиев е почетен консул на Република
Мавриций в България. Възпитаник на Harvard
Business School OPM41. Притежава докторска
степен за „Инвестиции в недвижими имоти“.
Основател е и член на Управителния съвет на
Endeavor България и Сдружението на фамилния
бизнес в България (FBN), както и член на
редица други международни организации, сред
които Royal Institution for Chartered Surveyors
(RICS), Harvard Club Bulgaria, Young Presidents’
Organization (YPO), Bulgaria City Club London.
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маслени бои върху платно, 40x30 см

Христо Илиев

Стоянка Мутафова е една от най-големите и
обичани български актриси. Истинското й име
е Стояна-Мария, но е объркано в един афиш и
сега е позната на всички като Стоянка. Родена
е на 2 февруари 1922 г. в София. Завършва
класическа филология в СУ „Св. Климент
Охридски“ и Държавна театрална школа в
София. От 1946 г. до 1949 г. работи в театър в
Прага, а от 1949 г. до 1956 г. в Народния театър
„Иван Вазов”. Тя е един от основателите на
Държавния сатиричен театър
„Ал. Константинов”.
Стоянка Мутафова е участвала в много
български филми, постановки и сериали.
Носител е на наградата „Паисий Хилендарски”
и на орден „Стара планина” – първа степен.
Почетен гражданин е на София, носител
на званията „Народен артист”, „Заслужил
артист”, знак „Златен век” и много други.

маслени бои върху платно, 40x30 см

Стоянка
Мутафова
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Н.В. Цар Симеон II

Възкачва се на престола едва 6-годишен,
назначено е регентство. През 1946 г. след
незаконен референдум Цар Симеон II, сестра
му Княгиня Мария Луиза и Царица Иоанна са
принудени да напуснат България.
През юли 1951 г. испанското правителство им
предоставя политическо убежище. В Мадрид
Цар Симеон ІІ завършва Френския лицей, следва
право и политически науки. В периода 1958 –
1959 г. е курсант в авторитетната военна
академия „Вали фордж“ в САЩ. През 1962 г.
сключва брак с испанската аристократка
доня Маргарита Гомес-Асебо и Сехуела.
Двамата имат пет деца.
През 1996 г. Цар Симеон ІІ се завръща у нас,
а през 2001 г. полага клетва като министърпредседател на Република България.
Негово Величество е удостоен с най-високото
държавно отличие – орден „Стара планина”–
първа степен за изключителни заслуги към
родината. Носител е на над 30 други отличия.
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маслени бои върху платно, 40x30 см

Н.В. Цар Симеон II е роден през 1937 г. в София.
Син е на Цар Борис ІІІ и Царица Иоанна.

Президент
на Република
България от... до...
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Д-р Георги
Стаменов

Още в трети курс от следването си
в Медицински университет – София,
д-р Стаменов се насочва към ин витро
техниките. През 2005 г. създава център за
репродуктивно здраве „Надежда“, който
много бързо се утвърждава като лидер в
областта на асистираната репродукция.
През 2013 г. центърът прераства в МБАЛ
за женско здраве „Надежда“ – една от
най-модерните и иновативни болници у
нас, която предлага медицински услуги на
световно ниво, насочени към здравето на
цялото семейство.
За своята работа в България
д-р Стаменов споделя:
„Няма как всичко хубаво да се случва извън
нашата малка България. Ние правим всичко
възможно, за да дадем на хората най-доброто
и най-новото. И най-важното - не забравяме,
че за да бъдем добри лекари, трябва да сме
добри човеци и да проявяваме много
търпение, лично внимание и любов към
всичко, с което се захващаме.“
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маслени бои върху платно, 40x30 см

Д-р Георги Стаменов е един от водещите
специалисти по репродуктивна медицина у
нас. Създател на болница за женско здраве
„Надежда“ – мястото, което сбъдва хиляди
мечти за родителство.

Лили Иванова има над 39 издадени албума, над
120 сингъла и различна продукция, издадена в
чужбина. Броят на концертите й в България,
Русия, Барселона, Атина до Рио де Жанейро,
Чили, Куба, Токио е над 10 000. Наградите й в
областта на музиката са над 20, като много
от тях са чуждестранни.
През 1996 г. Лили Иванова е удостоена
с голямата награда „Златен Орфей“ за
цялостен принос. През 1997 г. международната
асоциация на жените я номинира за една от
най-прочутите жени на XX век. През 1998 г. е
удостоена с Орден първа степен „Св. Николай
Чудотворец“ от Фонд за международни
награди на името на академик Касян в
Украйна. Орденът се връчва за допринасяне на
доброто по земята и негови носители са имена
като Майка Тереза, Елена Образцова и др.
Носител е на най-високото държавно отличие
в България – орден „Стара планина“.
Лили Иванова е първият и единствен български
изпълнител със самостоятелен концерт и
собствен репертоар в историческата зала
„Олимпия“ в Париж. Концертът й в „Арена
Армеец“ през 2012 г. e напълно разпродаден и
става прецедент по многобройна публика от
над 15 000 души.

маслени бои върху платно, 40x30 см

Лили Иванова
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Условия за участие в благотворителен
аукцион „Подай ръка“, организиран от
ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД:
1. Регистрирайте се на входа и вземете своя номер.
2. Ще получите пълен списък на предлаганите творби и началните им цени.
3. Всички цени ще са в български лева (BGN).
4. Стъпката за наддаване е минимум 100 лв. Водещият може да променя тази
стъпка за определени позиции и в полза на воденето на търга.
5. Когато чуете „трети път – продадено“, няма да можете да наддавате.
След последното наддаване за дадена позиция се съобщава номера на
спечелилия участник и окончателната цена.
6. Плащането се осъществява непосредствено след приключване на аукциона
с кредитна или дебитна карта, или по банков път до 2 (два) работни дни след
датата на провеждането му.
Ние не начисляваме допълнителна комисионна върху плащането с кредитни/
дебитни карти и/или по банков път.
7. Получаването на картините става непосредствено след извършване на
заплащането им. При заплащане по банков път получаването става след
потвърждение от банката, че цялата сума е постъпила по сметката на
организатора.
8. Всички средства от този благотворителен аукцион ще бъдат дарени в
подкрепа на български студенти и успешното им развитие у нас.
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