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PRESS RELEASE 

 

Втори кръг за Купа Generali Bulgaria  на 

турнира по спортна гимнастика „Йордан 

Йовчев“ се проведе в София  

 
 
София – GENERALI - За четвърта поредна година в София се проведе турнирът 
за деца по спортна гимнастика „Йордан Йовчев“ за Купа Дженерали. GENERALI 
продължава да подкрепя спорта в България и развитието на уменията и интереса 
на младите в спортната гимнастика. В мисията си на застраховател, компанията 
иска да допринася с позитивно въздействие в обществото за по-добро бъдеще, а 
най-добрата инвестиция в бъдещето е инвестицията в децата. 

 

Турнирът по спортна гимнастика  Йордан Йовчев  за Купа GENERALI BULGARIA бе 
проведен в град София успешно, въпреки сложната епидемична обстановка. 
Талантливите млади надежди на гимнастиката в България демонстрираха своите 
умения и премериха сили. 

Включиха се състезатели до 12 годишна възраст, от множество клубове по спортна 
гимнастика в цялата страна. Събитието донесе удовлетворение и признание на 
участниците, показвайки голяма доза прецизност в добре-подготвените си 
изпълнения. 

 

GENERALI осигури медали и специални финансова награда за победителите. 
Предметни награди получиха всички участници и треньори в турнира. 

Част от социално-отговорната политика на GENERALI е да подкрепя спорта на 
всички нива. Компанията застава зад спортните инициативи, които осигуряват 
възможността децата на България да се развиват и успяват. 

  
 

ДЖЕНЕРАЛИ ГРУП 
 
Дженерали Застраховане АД е една от водещите застрахователни компании в България и 

е част от Generali Group. 

Generali е един от най-големите доставчици на застрахователни услуги и такива, свързани 

с  управлението на активи в световен мащаб. Създадена през 1831 г., тя присъства в 50 

страни по света с общ премиен приход от над 69,7 милиарда евро за 2019 г. С близо 72 000 

служители, обслужващи 61 милиона клиенти, Групата има водеща позиция в Европа и 

нарастващото присъствие в Азия и Латинска Америка. Стремежът на Generali е да бъде 

партньор за цял живот на своите клиенти като предлага иновативни и персонализирани 

решения, благодарение на развитата си дистрибуторска мрежа. 

В Австрия, Централна, Източна Европа и Русия, Групата оперира чрез регионалния си офис 

в Прага, като е в топ три на застрахователните компании в региона.  

 

 „Дженерали Застраховане” АД е дружество със седалище в Република България, гр. 

София, бул.”Княз Александър Дондуков” № 68, ЕИК 030269049  и притежава  лиценз за 

извършване на застрахователна дейност – Решение №1 на Националния съвет по 

застраховане от 26.03.1998 г.  „Дженерали Застраховане” АД е част от Група Дженерали, 

вписана под №26 в Регистъра на застрахователните групи към Института за надзор на 

застрахователни компании (IVASS) в Италия. 
 

 

 

 

 

 

 

Марина Маноловска 
Дирекция Маркетинг, комуникации 
И Управление на връзки с клиенти  
T +359.02.92 67 494 
T +359.02.92 67 454  
F +359.02.92 67 112  
E-mail:            
Marina.Manolovska@generali.com 
 

Дженерали България  
Бул. Княз Ал. Дондуков 68  
1504 София 
 

 

 

 

      Generali 

    @GENERALI 

    Generaligroup 

    GruppoGenerali 

 

 

 

mailto:Marina.Manolovska@generali.com
http://www.linkedin.com/company-beta/163967/
http://www.twitter.com/GENERALI
http://www.instagram.com/generaligroup/
http://www.youtube.com/user/GruppoGenerali
https://www.instagram.com/generaligroup/
https://www.linkedin.com/company-beta/163967/
https://twitter.com/GENERALI
https://www.youtube.com/user/GruppoGenerali

