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ЕЛХИ НА ТАЛАНТА 2019 
 

ДАРИ ЕЛХА. ПОДКРЕПИ ТАЛАНТ. УКРАСИ СТОЛИЦАТА 

ДАЙ ЖИВОТ НА НОВА ИГЛОЛИСТНА ГОРА 

БИЗНЕСЪТ В ПОДКРЕПА НА ТАЛАНТА 

 
Благотворителна, екологична, социална кампания  

на Фондация „Стоян Камбарев“ в партньорство със 
Столична Община                                                                                                   

Част от акцията за украса на София по повод коледните и 
новогодишните празници 

 

ИДЕЯ 
Всеки Коледен Благодетел (фирма, кампания или частно лице) може да 

украси своя жива Елха на Таланта , като се включи в дарителската акция на 

Фондация „Стоян Камбарев“, средствата от която ще отидат за подкрепа на 

младите таланти на Фондацията и на даровити деца от десет многодетни 

семейства в нужда. 

Всички елхи (с височина около 175см.- 200см.) ще са живи и засадени 

временно в огромни кошове. Елхите и кошовете ще бъдат украсени, както с 

играчки, така и със светлинна украса от младите художници на Фондацията, 

при пълна творческа свобода. При желание, самите Коледни Благодетели, 

могат да украсят Елхите си сами и да включат елегантно свои корпоративни 

знаци или елементи. Всеки, който има Елха на Таланта, ще може да отправи 

и кратки празнични пожелания, чрез специална табелка (А4), на която ще 

фигурира и логото на Коледния Благодетел. 

 

Всички дейности, свързани с кампанията, ще бъдат стриктно 

съобразени с общинските нормативи и законови изисквания. 
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МЯСТО 
Елхите на Таланта ще бъдат разположени пред НДК, в близост до голямата 

коледна елха на Столична Община, традиционно запалвана от Кмета на 

София на 1-ви декември, преди провеждането на ежегодния коледен 

концерт, на който присъстват много столичани, гости на града и официални 

лица. Елхите ще образуват красив светлинен коридор. 

 

ВРЕМЕ 
Елхите ще бъдат поставени пред НДК в периода 01.12.2019 - 15.01.2020. 

Коледният концерт ще се проведе на 01.12.2019 

Точната дата на преместването и залесяването на Елхите на Таланта  

ще се уточни допълнително. Събитието ще бъде през месец март 2020. 
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СОЦИАЛЕН ЕЛЕМЕНТ 

Имаме удоволствието да финансираме ДЕСЕТ едногодишни 
стипендии на даровити деца от многодетни семейства в нужда, които 
ще покрият разноските за изкуството, в което децата творят за цяла 
календарна година. В деня на събитието, ще бъдат раздадени също така 
и много подаръци за предварително избраните десет даровити деца и 
техните многодетни семейства. Подаръците ще бъдат под формата на 
продукти: лакомства, хранителни продукти, играчки, дрехи и други важни и 
необходими вещи за бита. Семействата ще получат и много ваучери за 
покупки от хранителни вериги, търговски центрове, книжарници, онлайн 
магазини и др. от всички партньори на кампанията.  

Подаръци и продукти могат да бъдат дарени и от фирми и частни лица, 

които не са част от основната кампания Елхи на Таланта, но искат да 

зарадват даровитите деца и семействата им.  

Те могат да се свържат с нас на официалната facebook страница на 

Фондацията https://www.facebook.com/foundation.stoyan.kambarev/ 

или на имейл foundationkambarev@gmail.com 

 

КОНЦЕРТ 
Музикалните таланти на Фондация „Стоян Камбарев“ ще бъдат кулминация 

в традиционния концерт на Столична Община и ще го закрият с ефектно 

коледно шоу, след запалването на елхата от Кмета на София. Ще участват 

и част от даровитите деца от многодетните семейства в нужда.   

След това ще се направи обща снимка на семействата, децата и талантите 

на Фондация „Стоян Камбарев“ и всички Коледни Благодетели. 

 

УЧАСТНИЦИ В КОНЦЕРТА 
Музикални открития на Фондация „Стоян Камбарев“ 

1. Сара Чакърова и нейната група YESTRDAY 
2.  Мария Славова - сопран  

3.  Весела Янева - мецосопран  

4.  Mr. VоG (Георги Кючуков) - поп певец 

5.  Gospel Chorale  

 

 

https://www.facebook.com/foundation.stoyan.kambarev/
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ЕКОЛОГИЧЕН ЕЛЕМЕНТ 

Залесяване 

Целта е да се сложи начало на нова иглолистна Гора на Таланта. 

След преместването на елхите от алеята пред НДК, те ще бъдат дарени на 

Столична Община и залесени на специално определено място в града или 

ще бъдат засадени всяка година в различно Столично училище, като така 

ефектът от Гората ще се мултиплицира!  Мястото ще бъде обозначено с 

името на проекта и с табелки с имената на компаниите.  

Представете си, колко би било прекрасно, след 10 години да имаме 

нова иглолистна Гора на Таланта с 500 елхи, благодарение на всички 

нас! 

Залесяването ще бъде допълнително организирано и отразено от медиите, 

отделно от коледния концерт. Гости на събитието ще бъдат Кметът на 

София, представители на компаниите, закупили елхи, както и много медии.        

На това събитие ще вземе участие акордеонистът Георги Величков- едно от 

музикалните открития на Фондацията. 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТициенти 

Средствата, събрани от кампанията Елхи на Таланта, ще се използват за: 

• ПЕТ едногодишни стипендии за младите музикални таланти на 
Фондацията за 2020г; 

• Подкрепа на част от художниците, открития на Фондацията; 

• Участия на творци в мастър класове, фестивали и уъркшопи; 

• Подкрепа за няколко късометражни филми и спектакъл;  

• ДЕСЕТ едногодишни стипендии на даровитите деца от 
многодетни семейства в нужда, които ще покрият разноските 
за изкуството, в което децата творят за цяла календарна 

година. 

ПОСЛАНИЦИ                                                                                              
Няколко от най-обичаните български звезди ще бъдат посланици на 
Коледната благотворителна кампания Елхи на Таланта: Мария Илиева, 

Миро, Деси Тенекеджиева, Любо Киров и Ники Кънчев. 
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МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ 
Медийни партньори на кампанията ще бъдат традиционните партньори на 

Фондацията през годините: БНТ, Телевизия БЪЛГАРЕ, CODE FASHION TV, 

BG MUSIC CHANNEL, Дарик радио, DIR.bg, Impressio.bg, Epicenter.bg, 

агенция БЛИЦ, SHASH.bg, вестник 24 часа, списанията EVA, АРТизанин, 

GRAZIA и HiLife. Проектът ще бъде отразен медийно и от нови партньори, 

както и от NOVA TV, bTV,  Канал 3, Евроком и др. ефирни телевизии. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
Уважаеми приятели, 

За нас е удоволствие да ви поканим да станете част от благотворителната 

кампания Елхи на Таланта на Фондация „Стоян Камбарев“!  

 

Ако направите дарение на Фондацията и украсите своя Елха на Таланта, 

вие ще поставите начало на нова иглолистна гора в София и ще подкрепите 

талант на Фондация „Стоян Камбарев“, както и десет даровити деца и 

техните многодетни семейства в нужда ! 

 

Свържете се с нас и ще ви предложим интересни варианти за партньорство 

и комуникация! 

 

 

Благодарим ви за вниманието! 

          

                                                         

За контакти: 

Стефани Райчева 

Мениджър проекти 

Stef.SKfoundation@gmail.com 
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Повече за Фондация „Стоян Камбарев“ 

Фондацията носи името на незабравимия Стоян Камбарев (1953 - 1998), един от най-

емблематичните и култови театрални режисьори на 90-те. 

Вече 10 години Фондацията открива, насърчава и подпомага млади творци в областта 

на изкуството. Кулминацията е през април, на годишната Официална Церемония за 

връчване на Наградата за полет в изкуството „Стоян Камбарев” - най-чаканият и 

престижен приз за млади творци в България. Но най-важният факт е, че Фондацията 

подкрепя всички номинирани и наградени таланти в осъществяването на конкретни 

техни творчески проекти. От тази година се създаде и нова Награда за Кино 355. 

Радваме се, че успяваме да развием дейността за промотирането на талантите ни и 

извън пределите на страната, благодарение на бляскавия Благотворителен Бал, който 

се провежда в Лондон през последните 2 години, под патронажа на НВ Княз Кирил. 

 

Вижте: 

Кратък филм за Фондацията   https://www.youtube.com/watch?v=LJ-JC6qilso&amp=&t=82s 

Втори Благотворителен Бал в Лондон   https://www.youtube.com/watch?v=kiX85DMVvb4 

Oфициална Церемония 2019                      https://www.youtube.com/watch?v=rzHzjn6AWrA 

 

Фондацията се радва на подкрепата на видни личности от политическия, обществения и 

културния ни живот http://kambarev.com/bg/about/others сред които: 

Петър Стоянов - Президент /1997-2002/ и Почетен Председател на Фондацията 

Росен Плевнелиев - Президент на Република България (2012-2017) 

НВ Цар Симеон II - Почетен член на Фондацията 

НВ Царица Маргарита, НВ Княз Кирил  

НВ Княгиня Мириам де Унгрия, НВ Княз Борис Търновски, НВ Княз Тасило 

Йорданка Фандъкова - Кмет на София 

Маргарита Попова - Вицепрезидент на Република България(2012-2017) 

Левон Хампарцумян - Банкер и Почетен член на Фондацията 

Учредителите на Фондация „Стоян Камбарев” са двадесет от най-ярките 

представители на българската култура и общественост сред които: Елин Рахнев, Кольо 

Карамфилов, адв. Анна Попова, Самуел Финци, Весела Казакова, проф. д-р Георги 

Лозанов, Мина Милева, Светлин Нейнски, Иван Тонев. 

Председател на УС на Фондацията е актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева. 

 

Основни партньори на Фондацията са: Министерство на Културата, Столична Община, 

УниКредит Булбанк, БОН МАРИН, АУРУБИС България, VIVACOM, ЕНЕКОД АД, 

Wilkinson Sword, НДФ “13 века България”, VON POLL Real Estate Bulgaria, PRODERMA, 

ТЕХНОПОЛИС, Катaржина Естейт, DEVIN, Prime Development, Red Devil Catering, 

сладкарници  „Неделя“, MERCI и други. 

 

Вижте нашите партньори тук: http://kambarev.com/bg/partners 

https://www.youtube.com/watch?v=LJ-JC6qilso&amp=&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=kiX85DMVvb4
https://www.youtube.com/watch?v=rzHzjn6AWrA
http://kambarev.com/bg/about/others
http://kambarev.com/bg/partners
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