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НАГРАДА ЗА ПОЛЕТ В ИЗКУСТВОТО 
„СТОЯН КАМБАРЕВ” 2020 

 
МЕДИА МОНИТОРИНГ 

 
 
 

ГЛЕДАЙТЕ ЦЕРЕМОНИЯТА  
 

 
Филм за дейността на Фондацията 

 
 

Кратък филм за Фондацията EN 
 
 

https://youtu.be/VQG-the9di4
https://youtu.be/L82b2Im1ceo
https://youtu.be/L82b2Im1ceo
https://youtu.be/L82b2Im1ceo
https://www.youtube.com/watch?v=LJ-JC6qilso
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 РЕКЛАМНИ КАРЕТА  

 Рекламни банери, материали и карета за Церемонията, с 
логата на партньорите, излязоха в печатните и онлайн 
страници на всички медийни партньори на Фондация “Стоян 
Камбарев” , както и в други медии, които отразиха 
Наградите: списание EVA, списание GRAZIA , bnt.bg, dir.bg, 
dnesdir.bg, epicenter.bg, impresio.bg, life.dir.bg, blitz.bg, 
24chasa,woman.bg, clubZ.bg, Facebook, и др. Рекламните 
банери са с различни размери и мащаби за всяка една медия.  
 

Предстоящи телевизионни излъчвания с рекламни заставки 
и лога  
05.09.2020    22:00 БНТ 1 премиера 
Очакват се по още 2 излъчвания в схемата на БНТ2 и БНТ 
Свят  
 
В празничната Коледно-новогодишна програма на Code 
Fashion TV с всички заставки, лога и продуктово 
позициониране на сцената 
 
През януари 2021 ще се Излъчи няколко пъти в BG Music 
Channel с рекламни заставки, лога и продуктово 
позициониране на сцената  
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BROADCAST 

 

 
 
 
Нова телевизия 
 28.09.2020   
 
„На кафе с Васил Дипчиков“                                                               
 

https://www.vbox7.com/play:2d44234314?fbclid=IwAR3E2VmcFZbL7u-ovEHf6eJeJvO6pu8mvvb32IEKcpC1hRorGHkH5BQkTUI
https://www.vbox7.com/play:2d44234314?fbclid=IwAR3E2VmcFZbL7u-ovEHf6eJeJvO6pu8mvvb32IEKcpC1hRorGHkH5BQkTUI
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Българска Национална Телевизия  
 Предаване: Лято с БНТ , 03.07.2020 
 
Кои са отличените с Наградата за изкуство 
"Стоян Камбарев" и за кино "355"  

https://bnt.bg/bg/a/koi-sa-otlichenite-s-nagradata-za-izkustvo-stoyan-kambarev-i-za-kino-355
https://bnt.bg/bg/a/koi-sa-otlichenite-s-nagradata-za-izkustvo-stoyan-kambarev-i-za-kino-355
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Българска Национална Телевизия  
 01.07.2020   
 
„По света и у нас“ – централна емисия, след 44 мин.                                                              
 
 
 
 
 
 

https://bnt.bg/bg/a/po-sveta-i-u-nas-emisiya-2000-1-yuli-2020-g
https://bnt.bg/bg/a/po-sveta-i-u-nas-emisiya-2000-1-yuli-2020-g
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kanal3.bg (Онлайн)  
Певицата Мария Илиева със съвети към младите 
артисти в "Изкуство по време на пандемия" и 
наградите „Полет в изкуството“ на Фондация 
„Стоян Камбарев“ (ВИДЕО) 
16:10 / 28.07.2020  

https://kanal3.bg/news/lifestyle/zvezdi/130562-Pevicata-Mariya-Ilieva-sas-saveti-kam-mladite-artisti-v-%20Izkustvo-po-vreme-na-pandemiya%20-%2528VIDEO%2529
https://kanal3.bg/news/lifestyle/zvezdi/130562-Pevicata-Mariya-Ilieva-sas-saveti-kam-mladite-artisti-v-%20Izkustvo-po-vreme-na-pandemiya%20-%2528VIDEO%2529
https://kanal3.bg/news/lifestyle/zvezdi/130562-Pevicata-Mariya-Ilieva-sas-saveti-kam-mladite-artisti-v-%20Izkustvo-po-vreme-na-pandemiya%20-%2528VIDEO%2529
https://kanal3.bg/news/lifestyle/zvezdi/130562-Pevicata-Mariya-Ilieva-sas-saveti-kam-mladite-artisti-v-%20Izkustvo-po-vreme-na-pandemiya%20-%2528VIDEO%2529
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Българска Национална Телевизия  
 24.02.2020   
 
„Breaking News” – новият филм на Асен 
Владимиров и „Награда за кино 355“ 

  

https://bnt.bg/bg/a/nagrada-za-kino-355-na-fondatsiya-stoyan-kambarev
https://bnt.bg/bg/a/nagrada-za-kino-355-na-fondatsiya-stoyan-kambarev
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bgonair.bg  
Раздват наградите на Фондация "Стоян Камбарев" 
 28.02.2020   
 

 
bnr.bg  

 
Отлагат годишните Награди за полет в изкуството 
15:38 / 23.03.2020  

https://www.bgonair.bg/a/157-direktno/187632-razdvat-nagradite-na-fondatsiya-stoyan-kambarev
https://www.bgonair.bg/a/157-direktno/187632-razdvat-nagradite-na-fondatsiya-stoyan-kambarev
https://bnr.bg/post/101245141/otlagat-godishnite-nagradi-za-polet-v-izkustvoto
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Българска Национална Телевизия (Онлайн)  
Номинирани за Наградата Стоян Камбарев  - 
24.03.2020 
 24.03.2020   

https://bnt.bg/news/nominirani-za-nagradite-stoyan-kambarev-v239779-264008news.html
https://bnt.bg/news/nominirani-za-nagradite-stoyan-kambarev-v239779-264008news.html


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
Българска Национална Телевизия  
Независими творци призовават за спешни мерки в 
културния сектор 
27.03.2020  

Независими творци призовават за спешни мерки в 

културния сектор. Разговор с Гергана Димитрова и Атанас 

Маев Номинирани за наградата "Стоян Камбарев“...  

 

https://bnt1.bnt.bg/bg/a/nezavisimi-tvortsi-prizovavat-za-speshni-merki-v-kulturniya-sektor
https://bnt1.bnt.bg/bg/a/nezavisimi-tvortsi-prizovavat-za-speshni-merki-v-kulturniya-sektor
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Българска Национална Телевизия (Онлайн)  
Номинирани за Наградата Стоян Камбарев  - 
31.03.2020 
 31.03.2020   

 

https://bnt.bg/news/nominacii-za-nagradata-stoyan-kambarev-v241287-265792news.html
https://bnt.bg/news/nominacii-za-nagradata-stoyan-kambarev-v241287-265792news.html
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Българска Национална Телевизия (Онлайн)  
Номинирани за Наградата Стоян Камбарев  - 
07.04.2020 
 07.04.2020   

 

https://bnt.bg/news/nominacii-za-nagradata-stoyan-kambarev-v241287-265792news.html
https://bnt.bg/news/nominacii-za-nagradata-stoyan-kambarev-v241287-265792news.html
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Българска Национална Телевизия (Онлайн)  
Номинирани за Наградата Стоян Камбарев  - 
15.04.2020 
 15.04.2020   

 

 

https://bnt.bg/bg/a/nominirani-za-nagrada-stoyan-kambarev-vasil-dipchikov
https://bnt.bg/bg/a/nominirani-za-nagrada-stoyan-kambarev-vasil-dipchikov
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bnr.bg   
 
Изкуството е полет. Изкуството е свобода. 
Изкуството е смисъл 
12:45 / 16.04.2020  
За 13 април беше насрочена церемонията по връчване на 

Наградите за полет в изкуството „Стоян Камбарев“. Като 

много други културни събития …. 

https://bnr.bg/hristobotev/post/101260163/desi-tenekedjieva-izkustvoto-e-polet-izkustvoto-e-svoboda-izkustvoto-e-smisal
https://bnr.bg/hristobotev/post/101260163/desi-tenekedjieva-izkustvoto-e-polet-izkustvoto-e-svoboda-izkustvoto-e-smisal
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Канал3  
 „Изкуство по време на пандемия“ на 02.07. г.: 
Фондация „Стоян Камберев“ проведе 11-тата си 
церемония  

02.07.2020   

 

https://kanal3.bg/video/26526-%E2%80%9EIzkustvo-po-vreme-na-pandemiya%E2%80%9C-na-02.07.-g.%253A-Fondaciya-%E2%80%9EStoyan-Kamberev%E2%80%9C-provede-11-tata-si-ceremoniya
https://kanal3.bg/video/26526-%E2%80%9EIzkustvo-po-vreme-na-pandemiya%E2%80%9C-na-02.07.-g.%253A-Fondaciya-%E2%80%9EStoyan-Kamberev%E2%80%9C-provede-11-tata-si-ceremoniya
https://kanal3.bg/video/26526-%E2%80%9EIzkustvo-po-vreme-na-pandemiya%E2%80%9C-na-02.07.-g.%253A-Fondaciya-%E2%80%9EStoyan-Kamberev%E2%80%9C-provede-11-tata-si-ceremoniya
https://kanal3.bg/video/26526-%E2%80%9EIzkustvo-po-vreme-na-pandemiya%E2%80%9C-na-02.07.-g.%253A-Fondaciya-%E2%80%9EStoyan-Kamberev%E2%80%9C-provede-11-tata-si-ceremoniya
https://kanal3.bg/video/26526-%E2%80%9EIzkustvo-po-vreme-na-pandemiya%E2%80%9C-na-02.07.-g.%253A-Fondaciya-%E2%80%9EStoyan-Kamberev%E2%80%9C-provede-11-tata-si-ceremoniya
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codefashion.bg  
 Наградите за изкуство на Фондация „Стоян 
Камбарев“ 2020 (Видео) 

01.07.2020   

 

 

https://www.codefashion.bg/%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82
https://www.codefashion.bg/%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82
https://www.codefashion.bg/%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82
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PRINT

 
сп. EVA (Вестник)  
Новите в ятото 
 / 26.07.2020  
Залезът на Джулая в клуб „Joy Station" на брега на 

софийското лято обяви единайсетата селекция на 

Фондацията за полет в изкуството „Стоян Камбарев".  
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в. Дума (Вестник)  
Връчват наградите „Стоян Камбарев" на 1 юли 
02:03 / 01.07.2020  
Деси Тенекеджиева и бордът на фондация "Стоян 

Камбарев" решиха да не отлагат повече провеждането на 

11-ата церемония за връчването на наградите и да п...  
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в. Дума (Вестник)  
Художничка с оригинален артистичен поглед 
01:32 / 18.05.2020   
Мария Налбантова е номинирана за Наградата за полет в 

изкуството „Стоян Камбарев" Екстравагантният художник и 

визуален артист Мария Налбантова с сред ...  
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в. Дума (Вестник)  
Крис Захариев е номиниран за наградата „Стоян 
Камбарев 2020" 
01:32 / 12.05.2020  
Влогърът и кинорежисьор Крие Захариев е един от 

петимата млади творци, номинирани за Наградата за полет 

в изкуството "Стоян Камбарев" тази година. Ето...  
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в. Дума (Вестник)  
Васил Дипчиков -между класиката и модерния танц 
02:30 / 27.04.2020   
Младият танцьор е номиниран за Наградата за полет в 

изкуството „Стоян Камбарев 2020" Съвременният танцьор 

и пърформър Васил Дипчиков е един от петимат...  
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в. Дума (Вестник)  
Сион Найман прославя България на световни 
сцени 
02:30 / 10.04.2020  



                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

17-годишният виолончелист е номиниран за Наградата за 

изкуство „Стоян Камбарев 2020" Официалната церемония 

за връчване на Наградата за полет в изкуството  
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в. Дума (Вестник)  
Отлагат връчването на Наградите за изкуство на 
фондация „ Стоян Камбарев "  
04:02 / 18.03.2020  

 
в. Дума (Вестник)  
Обявиха финалистите за втората Награда за кино 
355 
01:30 / 13.03.2020  
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Победителят ще бъде избран по време на официалната 

церемония за връчване на отличията за изкуство на 

фондация „Стоян Камбарев „ 

 

 
в. България днес (Вестник)  
Мартина с номинация „Стоян Камбарев" 

http://clippingpoint.net/article/51385ecc08089c803c692f0d72f8b344d56e3a62
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05:10 / 02.03.2020  
Актрисата Мартина Апостолова е номинирана за наградите 

„Стоян Камбарев" за впечатляващия й дебют във филма 

„Ирина" на режисьора Надежда Косева…. 

 
в. България днес (Вестник)  
Деси Тенекеджиева води международно жури 
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03:01 / 19.02.2020  
Легендарният Освалдо де Сантис от „Туенти сенчъри фокс" 

ще оглави журито на Награда за кино 355 на наградите 

„Стоян Камбарев"...  

 
в. 24 часа (Вестник)  
Деси Тенекеджиева снима за „Нетфликс" и прави 
„Награда за кино 355" 
04:02 / 18.01.2020  
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За втора поредна година Деси Тенекеджиева и нейната 

фондация „Стоян Камба-рев" ще връчат „Награда за кино 

355"...  

ONLINE MEDIA 

 
 
novini.vratsa.eu (Онлайн)  
Певицата Мария Илиева със съвети към младите 
артисти в "Изкуство по време на пандемия" 
(ВИДЕО) 
15:45 / 28.07.2020  

https://novini.vratsa.eu/bg/pevitsata-mariya-ilieva-sas-saveti-kam-mladite-artisti-v-izkustvo-po-vreme-na-pandemiya-video/
https://novini.vratsa.eu/bg/pevitsata-mariya-ilieva-sas-saveti-kam-mladite-artisti-v-izkustvo-po-vreme-na-pandemiya-video/
https://novini.vratsa.eu/bg/pevitsata-mariya-ilieva-sas-saveti-kam-mladite-artisti-v-izkustvo-po-vreme-na-pandemiya-video/
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Източник: Канал 3   28 Юли, 15:28      0   Всеки артист се 

зарежда от срещите с публиката, нас ни има заради 

нейните шансове, припознава се в нашето...  

 

 
 
epicenter.bg (Онлайн)  
Крис Захариев е носител на Наградата за Полет в 
изкуството „Стоян Камбарев” 2020 
22:05 / 05.07.2020  

http://epicenter.bg/article/Kris-Zahariev-e-nositel-na-Nagradata-za-Polet-v-izkustvoto--Stoyan-Kambarev--2020/221547/6/0
http://epicenter.bg/article/Kris-Zahariev-e-nositel-na-Nagradata-za-Polet-v-izkustvoto--Stoyan-Kambarev--2020/221547/6/0
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В столичния клуб JOY Station на изискана и вълнуваща 

официална церемония, бяха връчени Наградите за 

изкуство на Фондация „Стоян Камбарев” 2020 . Влогъ...  

 
 
impressio.dir.bg (Онлайн)  
Мултиталантът Крис Захариев е носител на 
Наградата за Полет в изкуството "Стоян Камбарев" 
2020 
17:20 / 05.07.2020  

Кметът Йорданка Фандъкова връчи на младия режисьор 

култовата статуетка, а Ваня Бойчева грабна Наградата за 

Кино 355 В столичния клуб JOY Station на 1 ...  

https://impressio.dir.bg/stsena/multitalantat-kris-zahariev-e-nositel-na-nagradata-za-polet-v-izkustvoto-stoyan-kambarev-2020-1
https://impressio.dir.bg/stsena/multitalantat-kris-zahariev-e-nositel-na-nagradata-za-polet-v-izkustvoto-stoyan-kambarev-2020-1
https://impressio.dir.bg/stsena/multitalantat-kris-zahariev-e-nositel-na-nagradata-za-polet-v-izkustvoto-stoyan-kambarev-2020-1
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novini247.com (Онлайн)  
В столичния клуб JOY Station на изискана и 
вълнуваща официална - Новини 24/7 
11:40 / 05.07.2020  

Звездно! Българските звезди забравиха за К-19, сътвориха 

магия СНИМКИ. В столичния клуб JOY Station на изискана и 

вълнуваща официална церемония, бяха ...  

http://novini247.com/novini/v-stolichniya-klub-joy-station-na-iziskana-i-valnuvashta-ofitsialna_2643455.html
http://novini247.com/novini/v-stolichniya-klub-joy-station-na-iziskana-i-valnuvashta-ofitsialna_2643455.html
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blitz.bg (Онлайн)  
Звездно! Българските звезди забравиха за К-19, 
сътвориха магия СНИМКИ 
11:30 / 05.07.2020  
В столичния клуб JOY Station на изискана и вълнуваща 

официална церемония, бяха връчени Наградите за 

изкуство на Фондация „Стоян Камбарев” 2020.   ...  

https://blitz.bg/layfstayl/shoubiznes/zvezdno-blgarskite-zvezdi-zabravikha-za-k-19-stvorikha-magiya-snimki_news756205.html
https://blitz.bg/layfstayl/shoubiznes/zvezdno-blgarskite-zvezdi-zabravikha-za-k-19-stvorikha-magiya-snimki_news756205.html
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clubz.bg (Онлайн)  
Кои са победителите за 2020 г. за призовете на 
фондация "Стоян Камбарев" 
19:00 / 04.07.2020  
Крис Захариев е носител на Голямата награда за полет в 

изкуството на фондация "Стоян Камбарев" за 2020 

г.   Ваня Бойчева взе Наградата за кино 355. ...  

 
life.dir.bg (Онлайн)  

https://clubz.bg/100934-koi_sa_pobeditelite_za_2020_g_za_prizovete_na_fondaciq_stoqn_kambarev
https://clubz.bg/100934-koi_sa_pobeditelite_za_2020_g_za_prizovete_na_fondaciq_stoqn_kambarev
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Сред звезди, официални лица и с много стил бяха 
връчени наградите на фондация "Стоян Камбарев" 
за 2020 г. 
08:40 / 04.07.2020  
1665 Снимка: Фондация "Стоян Камбарев" На изискана и 

вълнуваща официална церемония, бяха връчени Наградите 

за изкуство на Фондация "Стоян Камбарев" 20...  

 
lupa.bg (Онлайн)  
Млад влогър спечели Голямата награда за Полет в 
изкуството (СНИМКИ) 
08:35 / 04.07.2020  
На изискана и вълнуваща официална церемония в петък 

вечер бяха връчени Наградите за изкуство на Фондация 

"Стоян Камбарев" 2020 на актрисата Деси Тенек...  

https://life.dir.bg/zvezdi/sred-zvezdi-ofitsialni-litsa-i-s-mnogo-stil-byaha-vracheni-nagradite-na-fondatsiya-stoyan-kambarev-za-2020-g
https://life.dir.bg/zvezdi/sred-zvezdi-ofitsialni-litsa-i-s-mnogo-stil-byaha-vracheni-nagradite-na-fondatsiya-stoyan-kambarev-za-2020-g
https://life.dir.bg/zvezdi/sred-zvezdi-ofitsialni-litsa-i-s-mnogo-stil-byaha-vracheni-nagradite-na-fondatsiya-stoyan-kambarev-za-2020-g
https://lupa.bg/news/mlad-vlogar-specheli-golyamata-nagrada-za-polet-v-izkustvoto-snimki_67524news.html
https://lupa.bg/news/mlad-vlogar-specheli-golyamata-nagrada-za-polet-v-izkustvoto-snimki_67524news.html
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bgdnes.bg (Онлайн)  
Финалист от "Гласът на България" ЗАБИ секси 
брюнетка 
13:20 / 03.07.2020   
Пламен Бонев показа гаджето на наградите "Стоян 

Камбарев" Ултрасексапилна мадама е гадже на финалиста 

от "Гласът на България" Пламен Бонев, видя "Бълг...  

https://www.bgdnes.bg/Article/8770261
https://www.bgdnes.bg/Article/8770261
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kanal3.bg (Онлайн)  
Фондация „Стоян Камбарев“ проведе своето 11-то 
издание на наградите за изкуство (ВИДЕО) 
15:40 / 02.07.2020  
Фондация „Стоян Камбарев“ организира своето 11-то 

издание на наградите за изкуство с известно закъснение 

поради пандемията, но ето, че церемонията все...  

https://kanal3.bg/news/comments/128273-Fondaciya-%E2%80%9EStoyan-Kambarev%E2%80%9C-provede-svoeto-11-to-izdanie-na-nagradite-za-izkustvo-%2528VIDEO%2529
https://kanal3.bg/news/comments/128273-Fondaciya-%E2%80%9EStoyan-Kambarev%E2%80%9C-provede-svoeto-11-to-izdanie-na-nagradite-za-izkustvo-%2528VIDEO%2529
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duma.bg (Онлайн)  
Връчват наградите "Стоян Камбарев" на 1 юли 
08:10 / 01.07.2020  
Деси Тенекеджиева и бордът на фондация "Стоян 

Камбарев" решиха да не отлагат повече провеждането на 

11-ата церемония за връчването на наградите и… 

https://duma.bg/vrachvat-nagradite-stoyan-kambarev-na-1-yuli-n218037
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epicenter.bg (Онлайн)  
Мария Илиева, Иво Димчев, Виктория и Пламен 
Бонев ще озарят наградите на Фондация „Стоян 
Камбарев“ 
21:55 / 30.06.2020  
Eдинадесетата официална Церемония за връчване на 

Наградите за изкуство на Фондация „Стоян Камбарев“ ще 

се състои на 1-ви юли в JOY Station. Независимо...  

http://epicenter.bg/article/Mariya-Ilieva--Ivo-Dimchev--Viktoriya-i-Plamen-Bonev-shte-ozaryat-nagradite-na-Fondatsiya--Stoyan-Kambarev-/221159/6/0
http://epicenter.bg/article/Mariya-Ilieva--Ivo-Dimchev--Viktoriya-i-Plamen-Bonev-shte-ozaryat-nagradite-na-Fondatsiya--Stoyan-Kambarev-/221159/6/0
http://epicenter.bg/article/Mariya-Ilieva--Ivo-Dimchev--Viktoriya-i-Plamen-Bonev-shte-ozaryat-nagradite-na-Fondatsiya--Stoyan-Kambarev-/221159/6/0
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m.focus-news.net (Онлайн)  
Предстоящи събития в страната за 1 юли (Агенция 
„Фокус“) 
18:40 / 30.06.2020   

*** София. От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание 

на Народното събрание. *** София. От 10.00 часа ще се 

проведе редовно заседани...  

bulbox.net (Онлайн)  
Мария Илиева, Иво Димчев, Виктория и Пламен 
Бонев ще озарят церемонията за връчване на 
Наградите на Фондация „Стоян Камбарев“. 1 
12:00 / 30.06.2020  
. ◊ СЪБИТИЕТО. Eдинадесетата официална церемония за 

връчване на Наградите за изкуство на Фондация „Стоян 

Камбарев“ ще се състои на 1 юли в JOY Station...  

http://m.focus-news.net/?action=news&id=2786095
http://m.focus-news.net/?action=news&id=2786095
https://bulbox.net/novini-kultura/8320994/
https://bulbox.net/novini-kultura/8320994/
https://bulbox.net/novini-kultura/8320994/
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novini.bg (Онлайн)  
Наградите на името на Стоян Камбарев ще бъдат 
връчени на 1 юли 
13:35 / 23.06.2020  
Наградите за млади творци - полет в изкуството, на името 

на Стоян Камбарев, ще бъдат връчени за 11-и път на 1 

юли, на церемония в "Джой стейшън", съоб...  

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/605387
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/605387
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novini247.com (Онлайн)  
Наградите за млади творци - полет в изкуството, на 
името - Новини 24/7 
13:15 / 23.06.2020  
Наградите на името на Стоян Камбарев ще бъдат връчени 

на 1 юли. Наградите за млади творци - полет в изкуството, 

на името на Стоян Камбарев, ще бъдат в...  

bta.bg (Онлайн)  
Наградите на името на Стоян Камбарев ще бъдат 
връчени на 1 юли 
13:05 / 23.06.2020  
София, 23 юни /Даниел Стоянов, БТА/ Наградите за млади 

творци - полет в изкуството, на името на Стоян Камбарев, 

ще бъдат връчени за 11-и път на ...  

http://novini247.com/novini/nagradite-za-mladi-tvortsi-polet-v-izkustvoto-na-imeto_2620014.html
http://novini247.com/novini/nagradite-za-mladi-tvortsi-polet-v-izkustvoto-na-imeto_2620014.html
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2233921
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2233921
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impressio.dir.bg (Онлайн)  
Мария Илиева, Иво Димчев, Виктория и Пламен 
Бонев ще озарят наградите "Стоян Камбарев" 
13:05 / 22.06.2020  

Културният и бизнес елит отново в подкрепа на младите 

родни таланти на единадесетите награди за изкуство на 

Фондацията Eдинадесетата официална Церемон...  

 
clubz.bg (Онлайн)  

https://impressio.dir.bg/stsena/mariya-ilieva-ivo-dimchev-viktoriya-i-plamen-bonev-shte-ozaryat-nagradite-stoyan-kambarev
https://impressio.dir.bg/stsena/mariya-ilieva-ivo-dimchev-viktoriya-i-plamen-bonev-shte-ozaryat-nagradite-stoyan-kambarev
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Мария Илиева, Иво Димчев, Виктория и Пламен 
Бонев на 11-ата церемония за Наградите на 
фондация „Стоян Камбарев“ 
11:40 / 19.06.2020  
Eдинадесетата официална церемония за връчване на 

наградите за изкуство на фондация „Стоян Камбарев“  ще 

се състои на 1 юли в JOY Station. Това съобщ...  

 
 
radio1.bg (Онлайн)  
Мария Илиева и други ще озарят XI-ата Церемония 
на Наградите на Фондация „Стоян Камбарев“ 
11:30 / 19.06.2020  
Независимо от тежките последствия заради извънредното 

положение, Деси Тенекеджиева и бордът на Фондацията 

решиха да не отлагат повече провеждането на ...  

https://clubz.bg/100214-mariq_ilieva_ivo_dimchev_viktoriq_i_plamen_bonev_na_11_ata_ceremoniq_za_nagradite_na_fondaciq_
https://clubz.bg/100214-mariq_ilieva_ivo_dimchev_viktoriq_i_plamen_bonev_na_11_ata_ceremoniq_za_nagradite_na_fondaciq_
https://clubz.bg/100214-mariq_ilieva_ivo_dimchev_viktoriq_i_plamen_bonev_na_11_ata_ceremoniq_za_nagradite_na_fondaciq_
https://www.radio1.bg/article/mariya-ilieva-viktoriya-i-drugi-sche-ozaryat-xi-ata-tseremoniya-na-nagradite-na-fondatsiya-stoyan-kambarev
https://www.radio1.bg/article/mariya-ilieva-viktoriya-i-drugi-sche-ozaryat-xi-ata-tseremoniya-na-nagradite-na-fondatsiya-stoyan-kambarev
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radioveronika.bg (Онлайн)  
Мария Илиева и други ще озарят XI-ата Церемония 
на Наградите на Фондация „Стоян Камбарев“ 
11:25 / 19.06.2020  
Независимо от тежките последствия заради извънредното 

положение, Деси Тенекеджиева и бордът на Фондацията 

решиха да не отлагат повече провеждането на ...  

https://www.radioveronika.bg/article/mariya-ilieva-viktoriya-i-drugi-sche-ozaryat-xi-ata-tseremoniya-na-nagradite-na-fondatsiya-stoyan-kambarev
https://www.radioveronika.bg/article/mariya-ilieva-viktoriya-i-drugi-sche-ozaryat-xi-ata-tseremoniya-na-nagradite-na-fondatsiya-stoyan-kambarev
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life.dir.bg (Онлайн)  
Мария Илиева, Иво Димчев, Виктория и Пламен 
Бонев на церемонията за връчване на Наградите 
„Стоян Камбарев“ 
10:50 / 19.06.2020   
127 Eдинадесетата официална Церемония за връчване на 

Наградите за изкуство на Фондация "Стоян Камбарев" ще 

се състои на 1-ви юли в JOY Station. Незави...  

https://life.dir.bg/shou/mariya-ilieva-ivo-dimchev-viktoriya-i-plamen-bonev-na-tseremoniyata-za-vrachvane-na-nagradite-stoyan-kambarev
https://life.dir.bg/shou/mariya-ilieva-ivo-dimchev-viktoriya-i-plamen-bonev-na-tseremoniyata-za-vrachvane-na-nagradite-stoyan-kambarev
https://life.dir.bg/shou/mariya-ilieva-ivo-dimchev-viktoriya-i-plamen-bonev-na-tseremoniyata-za-vrachvane-na-nagradite-stoyan-kambarev
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novini247.com (Онлайн)  
Eдинадесетата официална Церемония за връчване 
на Наградите за изкуство на - Новини 24/7 
15:00 / 18.06.2020   
Цяла България ще онемее пред това звездно зрелище. 

Eдинадесетата официална Церемония за връчване на 

Наградите за изкуство на Фондация „Стоян Камбарев“...  

http://novini247.com/novini/edinadesetata-ofitsialna-tseremoniya-za-vrachvane-na-nagradite-za-izkustvo-na_2610697.html
http://novini247.com/novini/edinadesetata-ofitsialna-tseremoniya-za-vrachvane-na-nagradite-za-izkustvo-na_2610697.html
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blitz.bg (Онлайн)  
Цяла България ще онемее пред това звездно 
зрелище 
14:55 / 18.06.2020  
Eдинадесетата официална Церемония за връчване на 

Наградите за изкуство на Фондация „Стоян Камбарев“ ще 

се състои на 1-ви юли в JOY Station . Незав...  

https://blitz.bg/layfstayl/tsyala-blgariya-shche-onemee-pred-tova-zvezdno-zrelishche_news752766.html
https://blitz.bg/layfstayl/tsyala-blgariya-shche-onemee-pred-tova-zvezdno-zrelishche_news752766.html
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kafene.bg (Онлайн)  
Мария Илиева, Иво Димчев, Виктория и Пламен 
Бонев ще участват във връчването на Наградите 
за полет в изкуството 
09:10 / 18.06.2020  
Eдинадесетата официална Церемония за връчване на 

Наградите за изкуство на Фондация „Стоян Камбарев“ ще 

се състои на 1-ви юли в JOY Station. Независимо...  

http://kafene.bg/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/
http://kafene.bg/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/
http://kafene.bg/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/
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dnevnik.bg (Онлайн)  
Кои са номинирани за Награда за Полет в 
изкуството "Стоян Камбарев" 2020 
08:50 / 11.06.2020  

Съдържание от Nova Films. Статията не е част от 

редакционното съдържание на "Дневник" На 1-ви юли в 

JOY Station, за единадесета поредна година ще се с...  

https://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2020/06/11/4077642_koi_sa_nominirani_za_nagrada_za_polet_v_izkustvoto/
https://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2020/06/11/4077642_koi_sa_nominirani_za_nagrada_za_polet_v_izkustvoto/
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duma.bg (Онлайн)  
Художничка с оригинален артистичен поглед 
02:20 / 18.05.2020  
Екстравагантният художник и визуален артист Мария 

Налбантова е сред избраните петима млади творци за 

Наградата за полет в изкуството "Стоян Камбарев 2...  

 

https://duma.bg/hudozhnichka-s-originalen-artistichen-pogled-n215270
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duma.bg (Онлайн)  
Крис Захариев е номиниран за наградата "Стоян 
Камбарев 2020" 
22:20 / 11.05.2020  
Влогърът и кинорежисьор Крис Захариев е един от 

петимата млади творци, номинирани за Наградата за полет 

в изкуството "Стоян Камбарев" тази година. Ето...  

 
blitz.bg (Онлайн)  
Български блогър се превърна в сензация, а сега 
се бори за... ВИДЕО 
13:30 / 05.05.2020  

https://duma.bg/kris-zahariev-e-nominiran-za-nagradata-stoyan-kambarev-2020-n214881
https://duma.bg/kris-zahariev-e-nominiran-za-nagradata-stoyan-kambarev-2020-n214881
https://blitz.bg/layfstayl/blgarski-blogr-se-prevrna-v-senzatsiya-a-sega-se-bori-za-video_news743764.html
https://blitz.bg/layfstayl/blgarski-blogr-se-prevrna-v-senzatsiya-a-sega-se-bori-za-video_news743764.html
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Eдинадесетата официална церемония за връчване на 

Награда за Полет в изкуството „Стоян Камбарев“ и 

новата Награда за Кино 355  бе отложена за 1-ви юни ...  

 
 
novini247.com (Онлайн)  
Eдинадесетата официална церемония за връчване 
на Награда за Полет в - Новини 24/7 
13:25 / 05.05.2020   
Български блогър се превърна в сензация, а сега се бори 

за... ВИДЕО. Eдинадесетата официална церемония за 

връчване на Награда за Полет в изкуството „С...  

http://novini247.com/novini/edinadesetata-ofitsialna-tseremoniya-za-vrachvane-na-nagrada-za-polet-v_2519500.html
http://novini247.com/novini/edinadesetata-ofitsialna-tseremoniya-za-vrachvane-na-nagrada-za-polet-v_2519500.html
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blitz.bg (Онлайн)  
Цяла България е слисана от този младеж ВИДЕО 
09:30 / 05.05.2020  
Официалната церемония за връчване на Наградата за 

Полет в изкуството „Стоян Камбарев“ 2020 ще се състои 

на 1-ви юни за единадесети пореден път, при ...  

https://blitz.bg/layfstayl/tsyala-blgariya-e-slisana-ot-tozi-mladezh-video_news743761.html
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novini247.com (Онлайн)  
Официалната церемония за връчване на Наградата 
за Полет в изкуството - Новини 24/7 
09:30 / 05.05.2020   
Цяла България е слисана от този младеж ВИДЕО. 

Официалната церемония за връчване на Наградата за 

Полет в изкуството „Стоян Камбарев“ 2020 ще се състои ...  

http://novini247.com/novini/ofitsialnata-tseremoniya-za-vrachvane-na-nagradata-za-polet-v-izkustvoto_2518703.html
http://novini247.com/novini/ofitsialnata-tseremoniya-za-vrachvane-na-nagradata-za-polet-v-izkustvoto_2518703.html
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clubz.bg (Онлайн)  
Актрисата Мартина Апостолова е номинирана за 
Наградата за полет в изкуството "Стоян Камбарев" 
13:30 / 28.04.2020  

Актрисата Мартина Апостолова  е сред избраните пет 

млади творци тази година, които са номинирани 

за  Наградата за полет в изкуството на фондация "Стоян 

Камбарев“...  

https://clubz.bg/97872-aktrisata_martina_apostolova_e_nominirana_za_nagradata_za_polet_v_izkustvoto_stoqn_kambarev
https://clubz.bg/97872-aktrisata_martina_apostolova_e_nominirana_za_nagradata_za_polet_v_izkustvoto_stoqn_kambarev
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duma.bg (Онлайн)  
Васил Дипчиков - между класиката и модерния 
танц 
20:30 / 26.04.2020  
Съвременният танцьор и пърформър Васил Дипчиков е 

един от петимата номинирани млади артисти за Наградата 

за полет в изкуството "Стоян Камбарев 2020". ...  

https://duma.bg/vasil-dipchikov-mezhdu-klasikata-i-moderniya-tants-n213838
https://duma.bg/vasil-dipchikov-mezhdu-klasikata-i-moderniya-tants-n213838
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moreto.net (Онлайн)  
 
Мартина Апостолова номинирана за Награда за 
полет в изкуството (видео) 
22:25 / 22.04.2020   
Фондация „Стоян Камбарев“ ще проведе своята 

Официална церемония за връчване на Наградата за Полет 

в изкуството „Стоян Камбарев“ и Награда за кино 355 ...  

http://www.moreto.net/novini.php?n=418006
http://www.moreto.net/novini.php?n=418006
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epicenter.bg (Онлайн)  
 
Мартина Апостолова - номинирана за Наградата за 
полет в изкуството „Стоян Камбарев“ 2020 
21:30 / 22.04.2020  
Фондация „Стоян Камбарев“ ще проведе своята 

Официална церемония за връчване на Наградата за Полет 

в изкуството „Стоян Камбарев“ и Награда за кино 355 ...  

http://epicenter.bg/article/Martina-Apostolova---nominirana-za-Nagradata-za-polet-v-izkustvoto--Stoyan-Kambarev--2020/214701/6/0
http://epicenter.bg/article/Martina-Apostolova---nominirana-za-Nagradata-za-polet-v-izkustvoto--Stoyan-Kambarev--2020/214701/6/0
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novini.rozali.com (Онлайн)  
 
Актрисата Мартина Апостолова номинирана за 
наградата „Стоян Камбарев“ 
12:05 / 21.04.2020   
Очарователната актриса Мартина Апостолова е един от 

петимата номинирани млади таланти тази година. БГНЕС 

Фондация „Стоян Камбарев“ ще проведе своята ...  

https://novini.rozali.com/kultura/aktrisata-martina-apostolova-nominirana-za-nagradata-stoian-kambarev.html
https://novini.rozali.com/kultura/aktrisata-martina-apostolova-nominirana-za-nagradata-stoian-kambarev.html
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impressio.dir.bg (Онлайн)  
 
Мартина Апостолова: Мисията ми като артист е да 
задавам въпроси, да карам хората да мислят, да 
чувстват, да се усетят раними 
11:50 / 21.04.2020  
Очарователната актриса е една от номинираните за 

Награда за полет в изкуството "Стоян Камбарев" 2020 

Фондация "Стоян Камбарев" ще проведе своята Офици...  

https://impressio.dir.bg/litsa/martina-apostolova-misiyata-mi-kato-artist-e-da-zadavam-vaprosi-da-karam-horata-da-mislyat-da-chuvstvat-da-se-usetyat-ranimi
https://impressio.dir.bg/litsa/martina-apostolova-misiyata-mi-kato-artist-e-da-zadavam-vaprosi-da-karam-horata-da-mislyat-da-chuvstvat-da-se-usetyat-ranimi
https://impressio.dir.bg/litsa/martina-apostolova-misiyata-mi-kato-artist-e-da-zadavam-vaprosi-da-karam-horata-da-mislyat-da-chuvstvat-da-se-usetyat-ranimi
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clubz.bg (Онлайн)  
 

 
Танцьорът Васил Дипчиков е един от 
номинираните за Наградата за полет в изкуството 
"Стоян Камбарев" 
11:35 / 21.04.2020  

Съвременният танцьор и пърформър Васил Дипчиков е 

един от петимата номинирани млади артисти тази година 

за  Наградата за п олет в изкуството на фонда...  

https://clubz.bg/97552-tancoryt_vasil_dipchikov_e_edin_ot_nominiranite_za_nagradata_za_polet_v_izkustvoto_stoqn
https://clubz.bg/97552-tancoryt_vasil_dipchikov_e_edin_ot_nominiranite_za_nagradata_za_polet_v_izkustvoto_stoqn
https://clubz.bg/97552-tancoryt_vasil_dipchikov_e_edin_ot_nominiranite_za_nagradata_za_polet_v_izkustvoto_stoqn
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kafene.bg (Онлайн)  
 
Актрисата Мартина Апостолова е номинирана за 
Награда за полет в изкуството „Стоян Камбарев“ 
09:20 / 21.04.2020   
Фондация „Стоян Камбарев“ ще проведе своята 

Официална церемония за връчване на Наградата за Полет 

в изкуството „Стоян Камбарев“ и Награда за кино 355 ...  

http://kafene.bg/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd/
http://kafene.bg/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd/


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
blitz.bg (Онлайн)  
 
Очарователна актриса получи огромно признание 
09:10 / 21.04.2020  
Фондация „Стоян Камбарев“ ще проведе своята 

Официална церемония за връчване на Наградата за Полет 

в изкуството „Стоян Камбарев“ и Награда за кино 355 ...  

https://blitz.bg/layfstayl/svetski/ocharovatelna-aktrisa-poluchi-ogromno-priznanie_news740745.html
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novini247.com (Онлайн)  
Фондация „Стоян Камбарев“ ще проведе своята 
Официална церемония за връчване - Новини 24/7 
09:05 / 21.04.2020  
Очарователна актриса получи огромно признание. 

Фондация „Стоян Камбарев“ ще проведе своята 

Официална церемония за връчване на Наградата за Полет 

в изкуството...  

 

 

http://novini247.com/novini/fondatsiya-stoyan-kambarev-shte-provede-svoyata-ofitsialna-tseremoniya-za-vrachvane_2487863.html
http://novini247.com/novini/fondatsiya-stoyan-kambarev-shte-provede-svoyata-ofitsialna-tseremoniya-za-vrachvane_2487863.html
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kanal3.bg(Онлайн)  
Актрисата Мартина Апостолова номинирана за 
наградата „Стоян Камбарев“  
09:05 / 21.04.2020  
 

https://kanal3.bg/news/culture/121545-Aktrisata-Martina-Apostolova-nominirana-za-nagradata-%E2%80%9EStoyan-Kambarev%E2%80%9C
https://kanal3.bg/news/culture/121545-Aktrisata-Martina-Apostolova-nominirana-za-nagradata-%E2%80%9EStoyan-Kambarev%E2%80%9C


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
bnr.bg (Онлайн)  
 
Изкуството е полет. Изкуството е свобода. 
Изкуството е смисъл 
12:45 / 16.04.2020  
За 13 април беше насрочена церемонията по връчване на 

Наградите за полет в изкуството „Стоян Камбарев“. Като 

много други културни събития в реалния...  

https://bnr.bg/hristobotev/post/101260163/desi-tenekedjieva-izkustvoto-e-polet-izkustvoto-e-svoboda-izkustvoto-e-smisal
https://bnr.bg/hristobotev/post/101260163/desi-tenekedjieva-izkustvoto-e-polet-izkustvoto-e-svoboda-izkustvoto-e-smisal
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novini247.com (Онлайн)  
 
Заради световната пандемия единадесетата 
официална Церемония за връчване на Наградите - 
Новини 24/7 
17:50 / 13.04.2020  

Ще останете без дъх от танцьора Васил Дипчиков ВИДЕО. 

Заради световната пандемия единадесетата официална 

Церемония за връчване на Наградите за изкуств...  

http://novini247.com/novini/zaradi-svetovnata-pandemiya-edinadesetata-ofitsialna-tseremoniya-za-vrachvane-na-nagradite_2472768.html
http://novini247.com/novini/zaradi-svetovnata-pandemiya-edinadesetata-ofitsialna-tseremoniya-za-vrachvane-na-nagradite_2472768.html
http://novini247.com/novini/zaradi-svetovnata-pandemiya-edinadesetata-ofitsialna-tseremoniya-za-vrachvane-na-nagradite_2472768.html
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blitz.bg (Онлайн)  
 
Ще останете без дъх от танцьора Васил Дипчиков 
ВИДЕО 
17:40 / 13.04.2020  
Заради световната пандемия единадесетата официална 

Церемония за връчване на Наградите за изкуство на 

Фондация „Стоян Камбарев“ се отлага за юни и ще с...  

https://blitz.bg/layfstayl/svetski/shche-ostanete-bez-dkh-ot-tantsora-vasil-dipchikov-video_news739273.html
https://blitz.bg/layfstayl/svetski/shche-ostanete-bez-dkh-ot-tantsora-vasil-dipchikov-video_news739273.html
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epicenter.bg (Онлайн)  
 
Феноменалният танцьор Васил Дипчиков с 
номинация за „Стоян Камбарев“ 2020 
15:00 / 13.04.2020  
Заради световната пандемия единадесетата официална 

Церемония за връчване на Наградите за изкуство на 

Фондация „Стоян Камбарев“ се отлагаза юни и ще се...  

http://epicenter.bg/article/Fenomenalniyat-tantsyor-Vasil-Dipchikov-s-nominatsiya-za--Stoyan-Kambarev--2020/213597/6/0
http://epicenter.bg/article/Fenomenalniyat-tantsyor-Vasil-Dipchikov-s-nominatsiya-za--Stoyan-Kambarev--2020/213597/6/0
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impressio.dir.bg (Онлайн) 
 

  
Феноменалният танцьор Васил Дипчиков: Когато 
танцувам не мога да съдя, не мога да мразя 
14:20 / 13.04.2020  
Съвременият изпълнител и пърформър е номиниран за 

Награда за Полет в изкуството "Стоян Камбарев" 2020 

Заради световната пандемия единадесетата официал...  

https://impressio.dir.bg/litsa/fenomenalniyat-tantsyor-vasil-dipchikov-kogato-tantsuvam-ne-moga-da-sadya-ne-moga-da-mrazya
https://impressio.dir.bg/litsa/fenomenalniyat-tantsyor-vasil-dipchikov-kogato-tantsuvam-ne-moga-da-sadya-ne-moga-da-mrazya
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clubz.bg (Онлайн)  
 
Визуален артист е сред номинираните за 
Наградата за полет в изкуството на фондация 
"Стоян Камбарев" 
15:20 / 11.04.2020  

Мария Налбантова, екстравагантен художник и визуален 

артист, е сред избраните пет млади творци тази година, 

които са номинирани за Наградата за полет...  

https://clubz.bg/97123-vizualen_artist_e_sred_nominiranite_za_nagradata_za_polet_v_izkustvoto_na_fondaciq_stoqn
https://clubz.bg/97123-vizualen_artist_e_sred_nominiranite_za_nagradata_za_polet_v_izkustvoto_na_fondaciq_stoqn
https://clubz.bg/97123-vizualen_artist_e_sred_nominiranite_za_nagradata_za_polet_v_izkustvoto_na_fondaciq_stoqn
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duma.bg (Онлайн)  
 
Сион Найман прославя България на световни 
сцени 
01:11 / 10.04.2020  
Официалната церемония за връчване на Наградата за 

полет в изкуството "Стоян Камбарев 2020" ще се състои на 

1 юни за единадесети пореден път, при възмо...  

https://duma.bg/sion-nayman-proslavya-balgariya-na-svetovni-stseni-n212778
https://duma.bg/sion-nayman-proslavya-balgariya-na-svetovni-stseni-n212778
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novinata.bg (Онлайн)  
 
Екстравагантният визуален артист Мария 
Налбантова с номинация за Награда за полет в 
изкуството „Стоян Камбарев“ `2020 
20:39 / 06.04.2020  

Уникалността на наградата се състои в това, че петимата 

номинирани млади творци са от различни области на 

изкуството и всеки един от тях получава ценн...  

https://novinata.bg/regiona/ekstravagantniqt-vizualen-artist-mariq-nalbantova-s-nominaciq-za-nagrada-za-polet-v-izkustvoto-stoqn-kambarev-2020/
https://novinata.bg/regiona/ekstravagantniqt-vizualen-artist-mariq-nalbantova-s-nominaciq-za-nagrada-za-polet-v-izkustvoto-stoqn-kambarev-2020/
https://novinata.bg/regiona/ekstravagantniqt-vizualen-artist-mariq-nalbantova-s-nominaciq-za-nagrada-za-polet-v-izkustvoto-stoqn-kambarev-2020/
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epicenter.bg (Онлайн)  
 
Екстравагантният визуален артист Мария 
Налбантова с номинация за Награда за Полет в 
изкуството 
20:39 / 06.04.2020  
„Стоян Камбарев“ 2020 Предвид липсата на яснота кога 

целият свят ще се завърне към нормален ритъм, в 

следствие на пандемията от корона вирус, Фондация...  

http://epicenter.bg/article/Ekstravagantniyat-vizualen-artist-Mariya-Nalbantova-s-nominatsiya-za-Nagrada-za-Polet-v-izkustvoto/212808/6/0
http://epicenter.bg/article/Ekstravagantniyat-vizualen-artist-Mariya-Nalbantova-s-nominatsiya-za-Nagrada-za-Polet-v-izkustvoto/212808/6/0
http://epicenter.bg/article/Ekstravagantniyat-vizualen-artist-Mariya-Nalbantova-s-nominatsiya-za-Nagrada-za-Polet-v-izkustvoto/212808/6/0
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impressio.dir.bg (Онлайн)  
 
Художничката Мария Налбантова: Любопитни са 
ми взаимовръзката и конфликтите между човека и 
света около него 
15:40 / 06.04.2020  
Екстравагантният визуален артист, автор на илюстрациите 

към изданието "Копче за сън" на Валери Петров, е 

номинирана за Награда за Полет в изкуството "...  

https://impressio.dir.bg/litsa/hudozhnichkata-mariya-nalbantova-lyubopitni-sa-mi-vzaimovrazkata-i-konfliktite-mezhdu-choveka-i-sveta-okolo-nego
https://impressio.dir.bg/litsa/hudozhnichkata-mariya-nalbantova-lyubopitni-sa-mi-vzaimovrazkata-i-konfliktite-mezhdu-choveka-i-sveta-okolo-nego
https://impressio.dir.bg/litsa/hudozhnichkata-mariya-nalbantova-lyubopitni-sa-mi-vzaimovrazkata-i-konfliktite-mezhdu-choveka-i-sveta-okolo-nego
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blitz.bg (Онлайн)  
 
Екстравагантна красавица смая всички и получи 
огромно признание 
14:07 / 06.04.2020  
Предвид липсата на яснота кога целият свят ще се завърне 

към нормален ритъм, в следствие на пандемията от корона 

вирус, Фондация „Стоян Камбарев“ отло...  

https://blitz.bg/obshtestvo/ekstravagantna-krasavitsa-smaya-vsichki-i-poluchi-ogromno-priznanie_news737771.html
https://blitz.bg/obshtestvo/ekstravagantna-krasavitsa-smaya-vsichki-i-poluchi-ogromno-priznanie_news737771.html
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novini247.com (Онлайн)  
 
Предвид липсата на яснота кога целият свят ще се 
завърне - Новини 24/7 
14:06 / 06.04.2020  

Екстравагантна красавица смая всички и получи огромно 

признание. Предвид липсата на яснота кога целият свят ще 

се завърне към нормален ритъм, в следст...  

http://novini247.com/novini/predvid-lipsata-na-yasnota-koga-tseliyat-svyat-shte-se-zavarne_2455514.html
http://novini247.com/novini/predvid-lipsata-na-yasnota-koga-tseliyat-svyat-shte-se-zavarne_2455514.html
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clubz.bg (Онлайн)  
 
Блогър сензация и кинорежисьор е един от 
номинираните за Наградата за полет в изкуството 
„Стоян Камбарев“ 
00:56 / 01.04.2020  
Влогърът и кинорежисьор Крис Захариев е един от 

петимата млади творци номинирани за Наградата за полет 

в изкуството „Стоян Камбарев“ тази година. Eди...  

https://clubz.bg/96571-blogyr_senzaciq_i_kinorejisor_e_edin_ot_nominiranite_za_nagradata_za_polet_v_izkustvoto_
https://clubz.bg/96571-blogyr_senzaciq_i_kinorejisor_e_edin_ot_nominiranite_za_nagradata_za_polet_v_izkustvoto_
https://clubz.bg/96571-blogyr_senzaciq_i_kinorejisor_e_edin_ot_nominiranite_za_nagradata_za_polet_v_izkustvoto_
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epicenter.bg (Онлайн)  
 
Блогърът и кинорежисьор Крис Захариев - 
номиниран за наградата „Стоян Камбарев“ 
23:31 / 31.03.2020  

Отличието, носещо името на култовия театрален режисьор, 

отдавна се превърна в най-чаканата и престижна награда 

за млади творци в България. Уникалностт...  

http://epicenter.bg/article/Blogarat-i-kinorezhisyor-Kris-Zahariev---nominiran-za-nagradata--Stoyan-Kambarev-/212019/6/0
http://epicenter.bg/article/Blogarat-i-kinorezhisyor-Kris-Zahariev---nominiran-za-nagradata--Stoyan-Kambarev-/212019/6/0
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impressio.dir.bg (Онлайн) 
 

Блогърът сензация Крис Захариев : Вярвам, че 
моята мисия е да разказвам неразказаните истории 
17:02 / 30.03.2020  

"Вярвам, че разказвачите на истории в какъвто и да е 

формат, са архитектите на нашата култура", допълва 

младият кинорежисьор номиниран за Награда Полет... 

  

https://impressio.dir.bg/portret/blogarat-senzatsiya-kris-zahariev-vyarvam-che-moyata-misiya-e-da-razkazvam-nerazkazanite-istorii
https://impressio.dir.bg/portret/blogarat-senzatsiya-kris-zahariev-vyarvam-che-moyata-misiya-e-da-razkazvam-nerazkazanite-istorii
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clubz.bg (Онлайн) 

 
Кой е виртуозният Сион Найман, номиниран за 
Награда за изкуство „Стоян Камбарев“ (ВИДЕО) 
22:40 / 24.03.2020  

Едва 17-годишен той е носител на множество 

международни награди. Виртуозен виолончелист. Кой е 

Сион Найман, който е един от петимата номинирани за 

Наг...  

https://clubz.bg/96183-koj_e_virtuozniqt_sion_najman_nominiran_za_nagrada_za_izkustvo_%E2%80%9Estoqn_kambarev%E2%80%9C_video
https://clubz.bg/96183-koj_e_virtuozniqt_sion_najman_nominiran_za_nagrada_za_izkustvo_%E2%80%9Estoqn_kambarev%E2%80%9C_video
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epicenter.bg (Онлайн)  
 
Сион Найман номиниран за Награда за изкуство 
„Стоян Камбарев“ 2020 
13:46 / 24.03.2020  

Отличието, чийто патрон е култовият театрален режисьор, 

се превърна в най-чаканият и престижен приз за млади 

творци в България. Конкуренцията за получ...  

http://epicenter.bg/article/Sion-Nayman-nominiran-za-Nagrada-za-izkustvo--Stoyan-Kambarev--2020/210998/6/0
http://epicenter.bg/article/Sion-Nayman-nominiran-za-Nagrada-za-izkustvo--Stoyan-Kambarev--2020/210998/6/0
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antenneair.eu (Онлайн)  
 
Сион Нийман номиниран за наградата „Стоян 
Камбарев” 
20:43 / 23.03.2020  
Официалната церемония за връчване на Наградата за 

Полет в изкуството „Стоян Камбарев“ 2020 ще се състои 

на 1-ви юни за единадесети пореден път, при въ...  

http://www.antenneair.eu/%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b8%d0%b9%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%e2%80%9e%d1%81/%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be/%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82/03/2020/
http://www.antenneair.eu/%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b8%d0%b9%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%e2%80%9e%d1%81/%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be/%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%be%d1%82/03/2020/
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impressio.dir.bg (Онлайн)  
 
Кой е виртуозният Сион Найман, номиниран за 
Награда за изкуство "Стоян Камбарев" 2020? 
19:06 / 23.03.2020  

Вдъхновяващ, вечно търсещ нови сцени, младият 

виолончелист е безспорният избор на членовете на 

Фондацията за музикант тази година Официалната 

церемония...  

https://impressio.dir.bg/portret/koy-e-virtuozniyat-sion-nayman-nominiran-za-nagrada-za-izkustvo-stoyan-kambarev-2020
https://impressio.dir.bg/portret/koy-e-virtuozniyat-sion-nayman-nominiran-za-nagrada-za-izkustvo-stoyan-kambarev-2020


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
bnr.bg (Онлайн) 

Отлагат годишните Награди за полет в изкуството 
15:38 / 23.03.2020  
Съобразявайки се с всички насоки и препоръки в 

кризисната ситуация причинена от Covid - 19, Деси 

Тенекеджиева и екипът на Фондация "Стоян Камбарев" ...  

bta.bg (Онлайн) 

Отлагат годишните Награди за Полет в изкуството 
14:57 / 23.03.2020  

София, 23 март /Йоана Александрова, БТА/ Съобразявайки 

се с всички насоки и препоръки в кризисната ситуация 

причинена от Covid - 19, Деси Тенекед...  

https://bnr.bg/post/101245141/otlagat-godishnite-nagradi-za-polet-v-izkustvoto
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2173363
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lupa.bg (Онлайн)  
 
Отлагат връчването на Наградите на фондация 
"Стоян Камбарев" 
13:21 / 18.03.2020  
От фондация "Стоян Камбарев" официално обявиха 

отлагането на Годишните награди за изкуство. Ето какво 

сподели актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева ...  

https://lupa.bg/news/otlagat-vrachvaneto-na-nagradite-na-fondaciya-quotstoyan-kambarevquot_49279news.html
https://lupa.bg/news/otlagat-vrachvaneto-na-nagradite-na-fondaciya-quotstoyan-kambarevquot_49279news.html
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kafene.bg (Онлайн)  
 
 
Деси Тенекеджиева обяви официално отлагането 
на Наградите за изкуство на Фондация „Стоян 
Камбарев“ 
12:40 / 18.03.2020  
От Фондация „Стоян Камбарев“ официално обявиха 

отлагането на Годишните Награди за изкуство. Ето какво 

сподели актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева ...  

http://kafene.bg/%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%82/
http://kafene.bg/%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%82/
http://kafene.bg/%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%be%d1%82/
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duma.bg (Онлайн)  
 
Отлагат връчването на Наградите за изкуство на 
фондация "Стоян Камбарев" 
10:42 / 18.03.2020  
От фондация "Стоян Камбарев" официално обявиха 

отлагането на Годишните награди за изкуство. Ето какво 

сподели актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева ...  

https://duma.bg/otlagat-vrachvaneto-na-nagradite-za-izkustvo-na-fondatsiya-stoyan-kambarev-n211016
https://duma.bg/otlagat-vrachvaneto-na-nagradite-za-izkustvo-na-fondatsiya-stoyan-kambarev-n211016
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novini247.com (Онлайн)  
 
От фондация Стоян Камбарев официално обявиха 
отлагането на Годишните награди - Новини 24/7 
21:26 / 17.03.2020  
Отлагат връчването на Наградите за изкуство на фондация 

Стоян Камбарев. От фондация "Стоян Камбарев" 

официално обявиха отлагането на Годишните награди...  

http://novini247.com/novini/ot-fondatsiya-stoyan-kambarev-ofitsialno-obyaviha-otlaganeto-na-godishnite-nagradi_2407275.html
http://novini247.com/novini/ot-fondatsiya-stoyan-kambarev-ofitsialno-obyaviha-otlaganeto-na-godishnite-nagradi_2407275.html
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clubz.bg (Онлайн)  
 
Фондация "Стоян Камбарев" отлага връчването на 
наградите си заради коронавируса 
19:04 / 17.03.2020  

След потвърдените случаи в България и решението на 

Министерския съвет за забрана на всички публични прояви 

като превенция на разпространението на коро...  

https://clubz.bg/95792-fondaciq_stoqn_kambarev_otlaga_vrychvaneto_na_nagradite_si_zaradi_koronavirusa
https://clubz.bg/95792-fondaciq_stoqn_kambarev_otlaga_vrychvaneto_na_nagradite_si_zaradi_koronavirusa
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chernomore.bg (Онлайн)  
Отлагат връчването на Наградите за изкуство 
"Стоян Камбарев" 
16:06 / 17.03.2020  
Отлагат връчването на Наградите за изкуство "Стоян 

Камбарев" Новината официално съобщи варненката Деси 

Тенекеджиева От Фондация „Стоян Камбарев“ офици...  

https://www.chernomore.bg/kultura/2020-03-17/otlagat-vrachvaneto-na-nagradite-za-izkustvo-stoyan-kambarev
https://www.chernomore.bg/kultura/2020-03-17/otlagat-vrachvaneto-na-nagradite-za-izkustvo-stoyan-kambarev
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novini247.com (Онлайн) 
 

 От Фондация „Стоян Камбарев“ - Новини 24/7 
15:19 / 17.03.2020  
Деси Тенекеджиева обяви официално отлагането на 

Наградите за изкуство на Фондация "Стоян Камбарев". 

Normal 0 21 false false false От Фондация „Стоян К...  

http://novini247.com/novini/normal-0-21-false-false-false-ot-fondatsiya-stoyan-kambarev_2406027.html
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cross.bg (Онлайн) 
 

Деси Тенекеджиева обяви официално отлагането 
на Наградите за изкуство на Фондация "Стоян 
Камбарев" 
15:14 / 17.03.2020  
/КРОСС/ От Фондация „Стоян Камбарев“ официално 

обявиха отлагането на Годишните Награди за изкуство. Ето 

какво сподели актрисата и продуцент Деси Тене...  

https://www.cross.bg/kambarev-fondatziya-izkystvo-1627899.html
https://www.cross.bg/kambarev-fondatziya-izkystvo-1627899.html
https://www.cross.bg/kambarev-fondatziya-izkystvo-1627899.html
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alfarss.net (Онлайн) 
 

Деси Тенекеджиева обяви официално отлагането 
на Наградите за изкуство на Фондация "Стоян 
Камбарев" 
15:12 / 17.03.2020  
От Фондация „Стоян Камбарев“ официално обявиха 

отлагането на Годишните Награди за изкуство. Ето какво 

сподели актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева ...  

http://alfarss.net/1584443100.html
http://alfarss.net/1584443100.html
http://alfarss.net/1584443100.html
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изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
epicenter.bg (Онлайн)  
 
Деси Тенекеджиева отлага Наградите за изкуство 
на Фондация „Стоян Камбарев“ 
14:54 / 17.03.2020  
От Фондация „Стоян Камбарев“ официално обявиха 

отлагането на Годишните Награди за изкуство. Ето какво 

сподели актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева ...  

http://epicenter.bg/article/Desi-Tenekedzhieva-otlaga-Nagradite-za-izkustvo-na-Fondatsiya--Stoyan-Kambarev-/210105/6/0
http://epicenter.bg/article/Desi-Tenekedzhieva-otlaga-Nagradite-za-izkustvo-na-Fondatsiya--Stoyan-Kambarev-/210105/6/0


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
impressio.dir.bg (Онлайн)  
 
Деси Тенекеджиева обяви официално отлагането 
на Наградите за изкуство на Фондация "Стоян 
Камбарев" 
14:41 / 17.03.2020  
Новата дата за провеждане на Церемонията е 1-ви юни 

2020 г. отново в Централния Военен клуб, ако ситуацията го 

позволява От Фондация "Стоян Камбарев" ...  

https://impressio.dir.bg/stsena/desi-tenekedzhieva-obyavi-ofitsialno-otlaganeto-na-nagradite-za-izkustvo-na-fondatsiya-stoyan-kambarev
https://impressio.dir.bg/stsena/desi-tenekedzhieva-obyavi-ofitsialno-otlaganeto-na-nagradite-za-izkustvo-na-fondatsiya-stoyan-kambarev
https://impressio.dir.bg/stsena/desi-tenekedzhieva-obyavi-ofitsialno-otlaganeto-na-nagradite-za-izkustvo-na-fondatsiya-stoyan-kambarev


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
novini247.com (Онлайн)  
 
По случай десетия си юбилей през 2019 г. 
фондация Стоян - Новини 24/7 
00:04 / 13.03.2020  
Обявиха финалистите за втората Награда за кино 355. По 

случай десетия си юбилей през 2019 г. фондация "Стоян 

Камбарев" предизвика младите кинотворци с...  

http://novini247.com/novini/po-sluchay-desetiya-si-yubiley-prez-2019-g-fondatsiya-stoyan_2395677.html
http://novini247.com/novini/po-sluchay-desetiya-si-yubiley-prez-2019-g-fondatsiya-stoyan_2395677.html


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
cross.bg (Онлайн) 
 

Избрани са финалистите за втората "Награда за 
кино 355'' на Фондация "Стоян Камбарев" 
18:25 / 07.03.2020   
/КРОСС/ По случай десетия си юбилей през 2019 г., 

Фондация "Стоян Камбарев" предизвика младите 

кинотворци с нещо ново, смело и различно - НАГРАДА ...  

https://www.cross.bg/kambarev-fondatziya-stoyan-1627149.html
https://www.cross.bg/kambarev-fondatziya-stoyan-1627149.html


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
alfarss.net (Онлайн)  
 
Избрани са финалистите за втората "Награда за 
кино 355'' на Фондация "Стоян Камбарев" 
18:23 / 07.03.2020  
По случай десетия си юбилей през 2019 г., Фондация 

"Стоян Камбарев" предизвика младите кинотворци с нещо 

ново, смело и различно - НАГРАДА ЗА КИНО 355....  

bta.bg (Онлайн)  
Избрани са финалистите за втората "Награда за 
кино 355'' на Фондация "Стоян Камбарев" 
17:36 / 07.03.2020   

http://alfarss.net/1583590500.html
http://alfarss.net/1583590500.html
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2163398
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2163398


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

София, 7 март /Йоана Александрова, БТА/ За втора 

поредна година 12 членно международно жури от Холивуд, 

Англия, Италия и България, начело с дългог...  

 
 
clubz.bg (Онлайн)  
 
Ето кои са тримата финалисти за втората награда 
за KИНО 355 на фондация „Стоян Камбарев“ 
17:04 / 06.03.2020   
Кои са тримата финалисти, които ще се борят за НАГРАДА 

ЗА КИНО 355, която ще бъде дадена за втора година от 

фондация "Стоян Камбарев"?  Те бяха избр...  

https://clubz.bg/95258-eto_koi_sa_trimata_finalisti_za_vtorata_nagrada_za_kino_355_na_fondaciq_%E2%80%9Estoqn_kambarev%E2%80%9C
https://clubz.bg/95258-eto_koi_sa_trimata_finalisti_za_vtorata_nagrada_za_kino_355_na_fondaciq_%E2%80%9Estoqn_kambarev%E2%80%9C


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
life.dir.bg (Онлайн)  
 
Вижте финалистите за втората НАГРАДА ЗА KИНО 
355 на Фондация „Стоян Камбарев“ 
14:21 / 06.03.2020  
143 Снимка: Фондация "Стоян Камбарев" По случай 

десетия си юбилей през 2019 г, Фондация "Стоян 

Камбарев" предизвика младите кинотворци с нещо ново, 

см...  

https://life.dir.bg/shou/vizhte-finalistite-za-vtorata-nagrada-za-kino-355-na-fondatsiya-stoyan-kambarev
https://life.dir.bg/shou/vizhte-finalistite-za-vtorata-nagrada-za-kino-355-na-fondatsiya-stoyan-kambarev


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
epicenter.bg (Онлайн)  
 
Ясни са финалистите за втората НАГРАДА ЗА 
KИНО 355 на Фондация „Стоян Камбарев“ 
02:05 / 06.03.2020  
По случай десетия си юбилей през 2019 г, Фондация 

„Стоян Камбарев“ предизвика младите кинотворци с нещо 

ново, смело и различно- НАГРАДА ЗА КИНО 355. С...  

http://epicenter.bg/article/Yasni-sa-finalistite-za-vtorata-NAGRADA-ZA-KINO-355-na-Fondatsiya--Stoyan-Kambarev-/208844/10/0
http://epicenter.bg/article/Yasni-sa-finalistite-za-vtorata-NAGRADA-ZA-KINO-355-na-Fondatsiya--Stoyan-Kambarev-/208844/10/0


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
impressio.dir.bg (Онлайн)  
 
Ясни са финалистите за втората Награда за кино 
355 на Фондация "Стоян Камбарев" 
19:08 / 05.03.2020  
Деси Тенекеджиева с наградата за кино 355 и водещият на 

церемонията Ники Кънчев (Снимка: Фондация "Стоян 

Камбарев") Победителят ще бъде избран на живо...  

https://impressio.dir.bg/kino/yasni-sa-finalistite-za-vtorata-nagrada-za-kino-355-na-fondatsiya-stoyan-kambarev
https://impressio.dir.bg/kino/yasni-sa-finalistite-za-vtorata-nagrada-za-kino-355-na-fondatsiya-stoyan-kambarev


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
novinata.bg (Онлайн)  
 
Ясни са финалистите за втората НАГРАДА ЗА 
KИНО 355 на Фондация „Стоян Камбарев“ 
15:17 / 05.03.2020  

Победителят ще бъде избран на живо по време на 

Официалната Церемония за връчване на Наградите за 

изкуство на Фондацията По случай десетия си юбилей пр...  

https://novinata.bg/regiona/qsni-sa-finalistite-za-vtorata-nagrada-za-kino-355-na-fondaciq-stoqn-kambarev/
https://novinata.bg/regiona/qsni-sa-finalistite-za-vtorata-nagrada-za-kino-355-na-fondaciq-stoqn-kambarev/


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
bgonair.bg (Онлайн)  
 
Раздват наградите на Фондация "Стоян Камбарев" 
23:17 / 28.02.2020  
Тази година ще се проведе 11-та церемония по връчване 

на Наградата за полет в изкуството на Фондация "Стоян 

Камбарев". Това е един от най-чаканите при...  

https://www.bgonair.bg/a/157-direktno/187632-razdvat-nagradite-na-fondatsiya-stoyan-kambarev


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
life.dir.bg (Онлайн)  
 
Пет изгряващи звезди са номинирани за Награда за 
полет в изкуството „Стоян Камбарев” 2020 
15:05 / 27.02.2020  
245 Снимка: Фондация "Стоян Камбарев" Пет изгряващи 

звезди от българската арт сцена са номинирани за 

Наградата за полет в изкуството "Стоян Камбарев" ...  

 

bta.bg (Онлайн)  
Пет изгряващи звезди са в надпревара за Награда 
за полет в изкуството "Стоян Камбарев" 2020 
19:50 / 26.02.2020  

https://life.dir.bg/shou/pet-izgryavashti-zvezdi-sa-nominiranite-za-nagrada-za-polet-v-izkustvoto-stoyan-kambarev-2020
https://life.dir.bg/shou/pet-izgryavashti-zvezdi-sa-nominiranite-za-nagrada-za-polet-v-izkustvoto-stoyan-kambarev-2020
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2157868
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2157868


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

София, 26 февруари /Йоана Александрова, БТА / Пет 

изгряващи звезди са в надпревара за Награда за полет в 

изкуството "Стоян Камбарев" 2020, съоб...  

 
 
impressio.dir.bg (Онлайн)  
 
Кои са номинираните за Награда за полет в 
изкуството "Стоян Камбарев 2020 
18:13 / 26.02.2020  

На 13-ти април, в Централния Военен клуб, за единадесета 

поредна година ще се състои Официалната церемония за 

връчване на Наградата за полет в изкуств...  

https://impressio.dir.bg/litsa/koi-sa-nominiranite-za-nagrada-za-polet-v-izkustvoto-stoyan-kambarev-2020
https://impressio.dir.bg/litsa/koi-sa-nominiranite-za-nagrada-za-polet-v-izkustvoto-stoyan-kambarev-2020


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
kafene.bg (Онлайн) 
 

Пет изгряващи звезди в надпревара за Награда 
полет в изкуството 
11:37 / 26.02.2020  

На 13 април, в Централния Военен клуб, за единадесета 

поредна година ще се състои Официалната церемония за 

връчване на Наградата за полет в изкуството...  

 

http://kafene.bg/%d0%bf%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd/
http://kafene.bg/%d0%bf%d0%b5%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d1%80%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8-%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd/


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
clubz.bg (Онлайн) 
 

Кои са номинираните за Награда за полет в 
изкуството „Стоян Камбарев” 2020 
00:09 / 26.02.2020  

На 13 април, в Централния Военен клуб , за единадесета 

поредна година ще се състои Официалната церемония за 

връчване на Наградата за полет в изкуств...  

https://clubz.bg/94782-koi_sa_nominiranite%C2%A0za_nagrada_za_polet_v_izkustvoto_%E2%80%9Estoqn_kambarev%E2%80%9D_2020
https://clubz.bg/94782-koi_sa_nominiranite%C2%A0za_nagrada_za_polet_v_izkustvoto_%E2%80%9Estoqn_kambarev%E2%80%9D_2020


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
shash.bg (Онлайн) 
 

5 изгряващи звезди с номинация за Награда за 
полет в изкуството “Стоян Камбарев” 2020 
22:25 / 25.02.2020  

На -ти април, в Централния Военен клуб, за единадесета 

поредна година ще се състои Официалната церемония за 

връчване на Наградата за полет в изкуство...  

 

http://shash.bg/nominacia-polet-v-izkustvoto-fondacia-stoian-kambarev/
http://shash.bg/nominacia-polet-v-izkustvoto-fondacia-stoian-kambarev/


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
shash.bg (Онлайн) 
 

За втора поредна година Фондация “Стоян 
Камбарев” обявява Награда за кино 355 
16.01.2020  

 

 

 

https://shash.bg/zvtora-poredna-godina-fondacia-stoian-kambarev-obiaviava-nagrada-za-kino-355/
https://shash.bg/zvtora-poredna-godina-fondacia-stoian-kambarev-obiaviava-nagrada-za-kino-355/


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
shash.bg (Онлайн) 
 

Освалдо де Сантис от Twenty Century Fox ще 
оглави журито на Наградата за кино 355 на 
Фондация “Стоян Камбарев” 
11.02.2020  

 

 

https://shash.bg/osvaldo-de-santis-juri-na-nagrada-za-kino-355/
https://shash.bg/osvaldo-de-santis-juri-na-nagrada-za-kino-355/
https://shash.bg/osvaldo-de-santis-juri-na-nagrada-za-kino-355/


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
shash.bg (Онлайн) 
 

Деси Тенекеджиева обяви официално отлагането 
на Наградите за изкуство на Фондация “Стоян 
Камбарев” 
17.03.2020  

 

https://shash.bg/polet-v-izkustvoto/
https://shash.bg/polet-v-izkustvoto/
https://shash.bg/polet-v-izkustvoto/


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
epicenter.bg (Онлайн) 

  
Кои са номинираните за Награда за полет в 
изкуството „Стоян Камбарев” 2020 
22:20 / 25.02.2020  

На 13-ти април, в Централния Военен клуб, за единадесета 

поредна година ще се състои Официалната церемония за 

връчване на Наградата за полет в изкуств...  

http://epicenter.bg/article/Koi-sa-nominiranite-za-Nagrada-za-polet-v-izkustvoto--Stoyan-Kambarev--2020/207852/6/0
http://epicenter.bg/article/Koi-sa-nominiranite-za-Nagrada-za-polet-v-izkustvoto--Stoyan-Kambarev--2020/207852/6/0


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
epicenter.bg (Онлайн)  
 
Тенекеджиева покани Освалдо де Сантис от Twenty 
Century Fox да оглави журито на Награда за кино 
355 
16:13 / 23.02.2020  
Кандидатстването за НАГРАДА ЗА КИНО 355 - кино 

предизвикателството на Фондация „Стоян Камбарев“ вече 

приключи. Тази година към професионалното 9-членн...  

 
 
 
 

http://epicenter.bg/article/Tenekedzhieva-pokani-Osvaldo-de-Santis-ot-Twenty-Century-Fox-da-oglavi-zhurito-na-Nagrada-za-kino-355-/207586/6/0
http://epicenter.bg/article/Tenekedzhieva-pokani-Osvaldo-de-Santis-ot-Twenty-Century-Fox-da-oglavi-zhurito-na-Nagrada-za-kino-355-/207586/6/0
http://epicenter.bg/article/Tenekedzhieva-pokani-Osvaldo-de-Santis-ot-Twenty-Century-Fox-da-oglavi-zhurito-na-Nagrada-za-kino-355-/207586/6/0


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

bta.bg (Онлайн)  
Освалдо де Сантис оглавява журито на "Награда за 
кино 355" 
20:23 / 20.02.2020  

София, 20 февруари /Йоана Александрова, БТА / Днес е 

крайният срок за кандидатстване за "Награда за кино 355" - 

кино предизвикателството на Фондац...  

 
 
bgdnes.bg (Онлайн)  
 
Деси Тенекеджиева дава 10 бона 
20:42 / 19.02.2020   
Фондация "Стоян Камбарев", чийто председател е Деси 

Тенекеджиева, дава 10 хиляди лева! Това, и статуетка, 

разбира се, е първото място в конкурса "Нагр...  

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2154690
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2154690
https://www.bgdnes.bg/Article/8205309


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
clubz.bg (Онлайн)  
 
Деси Тенекеджиева покани Освалдо де Сантис от 
Twenty Century Fox да оглави журито на Награда за 
кино 355 
21:39 / 18.02.2020  
Остават 3 дни до крайния срок за кандидатстване за 

Награда за кино 355 -  кино предизвикателството на 

Фондация „Стоян Камбарев“. Тази година към профе...  

https://clubz.bg/94478-desi_tenekedjieva_pokani_osvaldo_de_santis_ot_twenty_century_fox_da_oglavi_jurito_na_nagrada
https://clubz.bg/94478-desi_tenekedjieva_pokani_osvaldo_de_santis_ot_twenty_century_fox_da_oglavi_jurito_na_nagrada
https://clubz.bg/94478-desi_tenekedjieva_pokani_osvaldo_de_santis_ot_twenty_century_fox_da_oglavi_jurito_na_nagrada


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
blitz.bg (Онлайн)  
 
Деси Тенекеджиева покани легендарния Освалдо 
де Сантис от Twenty Century Fox да оглави журито 
на НАГРАДА ЗА КИНО 355 
12:03 / 18.02.2020  
Остава седмица до крайния срок за кандидатстване за 

НАГРАДА ЗА КИНО 355 - кино предизвикателството на 

Фондация „Стоян Камбарев“. Тази година към про...  

https://blitz.bg/layfstayl/svetski/desi-tenekedzhieva-pokani-legendarniya-osvaldo-de-santis-ot-twenty-century-fox-da-oglavi-zhurito-na-nagrada-za-kino-355_news727424.html
https://blitz.bg/layfstayl/svetski/desi-tenekedzhieva-pokani-legendarniya-osvaldo-de-santis-ot-twenty-century-fox-da-oglavi-zhurito-na-nagrada-za-kino-355_news727424.html
https://blitz.bg/layfstayl/svetski/desi-tenekedzhieva-pokani-legendarniya-osvaldo-de-santis-ot-twenty-century-fox-da-oglavi-zhurito-na-nagrada-za-kino-355_news727424.html


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
blitz.bg (Онлайн)  
 
Награда за кино 355 на Фондация „Стоян 
Камбарев“ за втора поредна година предизвиква 
млади кинотворци 
11:32 / 18.02.2020  
През 2019-та година, по случай десетия си юбилей, 

Фондация „Стоян Камбарев“ предизвика младите 

кинотворци с нещо ново, смело и различно- НАГРАДА ЗА 

К...  

https://blitz.bg/layfstayl/svetski/nagrada-za-kino-355-na-fondatsiya-stoyan-kambarev-za-vtora-poredna-godina-predizvikva-mladi-kinotvortsi_news727420.html
https://blitz.bg/layfstayl/svetski/nagrada-za-kino-355-na-fondatsiya-stoyan-kambarev-za-vtora-poredna-godina-predizvikva-mladi-kinotvortsi_news727420.html
https://blitz.bg/layfstayl/svetski/nagrada-za-kino-355-na-fondatsiya-stoyan-kambarev-za-vtora-poredna-godina-predizvikva-mladi-kinotvortsi_news727420.html


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
impressio.dir.bg (Онлайн)  
 
Легендарният Освалдо де Сантис от Twenty 
Century Fox ще оглави журито на Награда за кино 
355 
18:16 / 13.02.2020  
Остава седмица до крайния срок за кандидатстване за 

Награда за кино 355 - кино предизвикателството на 

Фондация "Стоян Камбарев". Тази година към профе...  

bta.bg (Онлайн)  
"Награда за кино 355" на Фондация "Стоян 
Камбарев" предизвиква младите кинотворци 
14:56 / 27.01.2020  

https://impressio.dir.bg/kino/legendarniyat-osvaldo-de-santis-ot-twenty-century-fox-shte-oglavi-zhurito-na-nagrada-za-kino-355
https://impressio.dir.bg/kino/legendarniyat-osvaldo-de-santis-ot-twenty-century-fox-shte-oglavi-zhurito-na-nagrada-za-kino-355
https://impressio.dir.bg/kino/legendarniyat-osvaldo-de-santis-ot-twenty-century-fox-shte-oglavi-zhurito-na-nagrada-za-kino-355
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2141585
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2141585


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

София, 27 януари /Йоана Александрова, БТА/ "Награда за 

кино 355" на Фондация "Стоян Камбарев" за втора поредна 

година предизвиква младите кинотвор...  

  
 
offnews.bg (Онлайн)  
Награда за кино 355 на Фондация 'Стоян Камбарев' 
предизвиква млади кинотворци 
17:00 / 24.01.2020  
Фондация „Стоян Камбарев“ за втора поредна година 

предизвика младите кинотворци с нещо смело и различно - 

Награда за кино 355. Тази година, в заглавие...  

https://offnews.bg/kultura/nagrada-za-kino-355-na-fondatcia-stoian-kambarev-predizvikva-mladi-k-720184.html
https://offnews.bg/kultura/nagrada-za-kino-355-na-fondatcia-stoian-kambarev-predizvikva-mladi-k-720184.html


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
blitz.bg (Онлайн)  
 
Фондация „Стоян Камбарев“ с ново дръзко 
предизвикателство! СНИМКИ 
15:24 / 18.01.2020  
През 2019-та година, по случай десетия си юбилей, 

Фондация „Стоян Камбарев“ предизвика младите 

кинотворци с нещо ново, смело и различно- НАГРАДА ЗА 

КИНО...  

https://blitz.bg/obshtestvo/fondatsiya-stoyan-kambarev-s-novo-drzko-predizvikatelstvo-snimki_news721386.html
https://blitz.bg/obshtestvo/fondatsiya-stoyan-kambarev-s-novo-drzko-predizvikatelstvo-snimki_news721386.html


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
hiclub.bg (Онлайн) 

  
Деси Тенекеджиева снима за “Нетфликс” и прави 
“Награда за кино 355” 
01:39 / 18.01.2020  
За втора поредна година Деси Тенекеджиева и нейната 

фондация “Стоян Камбарев” ще връчат “Награда за кино 

355”. Тя се дава по време на церемонията за д...  

http://www.hiclub.bg/Article/8085398
http://www.hiclub.bg/Article/8085398


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
24chasa.bg (Онлайн)  
 
Деси Тенекеджиева снима за “Нетфликс” и прави 
“Награда за кино 355” 
01:32 / 18.01.2020  
За втора поредна година Деси Тенекеджиева и нейната 

фондация “Стоян Камбарев” ще връчат “Награда за кино 

355”. Тя се дава по време на церемонията за д...  

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/8084572
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/8084572


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
epicenter.bg (Онлайн)  
 
Фондация „Стоян Камбарев“ пак предизвиква 
млади творци с Награда за кино 355 
01:33 / 17.01.2020  
През 2019-та година, по случай десетия си юбилей, 

Фондация„Стоян Камбарев“ предизвика младите 

кинотворци с нещо ново, смело и различно- НАГРАДА ЗА 

КИНО...  

http://epicenter.bg/article/Fondatsiya--Stoyan-Kambarev--pak-predizvikva-mladi-tvortsi-s-Nagrada-za-kino-355/204160/6/0
http://epicenter.bg/article/Fondatsiya--Stoyan-Kambarev--pak-predizvikva-mladi-tvortsi-s-Nagrada-za-kino-355/204160/6/0


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 

 
impressio.dir.bg (Онлайн) 

  
Награда за кино 355 на Фондация "Стоян 
Камбарев" за втора поредна година предизвиква 
млади кинотворци 
16:45 / 16.01.2020  
През 2019-та година, по случай десетия си юбилей, 

Фондация "Стоян Камбарев" предизвика младите 

кинотворци с нещо ново, смело и различно - НАГРАДА ЗА 

КИНО...  

 

https://impressio.dir.bg/kino/nagrada-za-kino-355-na-fondatsiya-stoyan-kambarev-za-vtora-poredna-godina-predizvikva-mladi-kinotvortsi
https://impressio.dir.bg/kino/nagrada-za-kino-355-na-fondatsiya-stoyan-kambarev-za-vtora-poredna-godina-predizvikva-mladi-kinotvortsi
https://impressio.dir.bg/kino/nagrada-za-kino-355-na-fondatsiya-stoyan-kambarev-za-vtora-poredna-godina-predizvikva-mladi-kinotvortsi


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
kafene.bg (Онлайн) 
 

Фондация „Стоян Камбарев“ отново предизвиква 
младите кинотворци 
12:18 / 16.01.2020  
През 2019-та година, по случай десетия си юбилей, 

Фондация „Стоян Камбарев“ предизвика младите 

кинотворци с нещо ново, смело и различно – Награда за к...  

http://kafene.bg/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80/
http://kafene.bg/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d1%80/


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
alfarss.net (Онлайн) 
 

Фондация „Стоян Камбарев“ за втора поредна 
година предизвиква млади кинотворци 
12:14 / 16.01.2020  
През 2019-та година, по случай десетия си юбилей, 

Фондация „Стоян Камбарев" предизвика младите 

кинотворци с нещо ново, смело и различно- НАГРАДА ЗА 

КИН...  

http://alfarss.net/1579160341.html
http://alfarss.net/1579160341.html


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
cross.bg (Онлайн)  
 
Фондация „Стоян Камбарев“ за втора поредна 
година предизвиква млади кинотворци 
12:04 / 16.01.2020  
/КРОСС/ През 2019-та година, по случай десетия си 

юбилей, Фондация„Стоян Камбарев" предизвика младите 

кинотворци с нещо ново, смело и различно- НАГРАДА ЗА 

КИНО...  

 

http://www.cross.bg/fondatziya-kambarev-godina-1622825.html
http://www.cross.bg/fondatziya-kambarev-godina-1622825.html


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
dromomania.bg (Онлайн)  
Награда за кино 355 
 16.01.2020  
 

https://dromomania.bg/2020/01/16/%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be-355/


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
dromomania.bg (Онлайн)  
 
Деси Тенекеджиева покани легендарния Освалдо 
де Сантис от Twenty Century Fox да оглави журито 
на НАГРАДА ЗА КИНО 355 
 23.02.2020  
 

https://dromomania.bg/2020/02/23/%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8/
https://dromomania.bg/2020/02/23/%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8/
https://dromomania.bg/2020/02/23/%d0%b4%d0%b5%d1%81%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8/


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
dromomania.bg (Онлайн)  
 
Петимата номинирани за Награда за полет в 
изкуството „Стоян Камбарев” 2020 
 25.02.2020  
 

https://dromomania.bg/2020/02/25/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb/
https://dromomania.bg/2020/02/25/%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb/


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
dromomania.bg (Онлайн)  
 
Ето ги финалистите за втората НАГРАДА ЗА KИНО 
355 на Фондация „Стоян Камбарев“ 
 05.03.2020  
 

https://dromomania.bg/2020/03/05/%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b3%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0/
https://dromomania.bg/2020/03/05/%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b3%d0%b8-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0/


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
dromomania.bg (Онлайн) 

  
Деси Тенекеджиева отложи Наградите за изкуство 
„Стоян Камбарев“ 
 17.03.2020  
 

https://dromomania.bg/2020/03/17/%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%ba/
https://dromomania.bg/2020/03/17/%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%ba/
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dromomania.bg (Онлайн)  
 
Сион Найман е номиниран за Награда за изкуство 
„Стоян Камбарев“ 2020 
 24.03.2020  
 

https://dromomania.bg/2020/03/24/%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8/
https://dromomania.bg/2020/03/24/%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd-%d0%bd%d0%b0%d0%b9%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8/
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dromomania.bg (Онлайн)  
 
Блогърът сензация и кинорежисьор Крис Захариев 
с номинация за Награда Полет в изкуството „Стоян 
Камбарев“ 
 31.03.2020  
 

https://dromomania.bg/2020/03/31/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%8a%d1%80%d1%8a%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%be%d1%80-%d0%ba%d1%80%d0%b8/
https://dromomania.bg/2020/03/31/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%8a%d1%80%d1%8a%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%be%d1%80-%d0%ba%d1%80%d0%b8/
https://dromomania.bg/2020/03/31/%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%8a%d1%80%d1%8a%d1%82-%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%be%d1%80-%d0%ba%d1%80%d0%b8/


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
dromomania.bg (Онлайн)  
 
Екстравагантният визуален артист Мария 
Налбантова с номинация за Награда за Полет в 
изкуството „Стоян Камбарев“ 2020 
 06.04.2020  
 

https://dromomania.bg/2020/04/06/%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%bc%d0%b0/
https://dromomania.bg/2020/04/06/%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%bc%d0%b0/
https://dromomania.bg/2020/04/06/%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82-%d0%bc%d0%b0/


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
dromomania.bg (Онлайн) 

  
Феноменалният танцьор Васил Дипчиков, 
номиниран за наградата „Стоян Камбарев“ 2020 

13.04.2020  
 

https://dromomania.bg/2020/04/13/%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%8c%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%be/
https://dromomania.bg/2020/04/13/%d1%84%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%8c%d0%be%d1%80-%d0%b2%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bb-%d0%b4%d0%b8%d0%bf%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%be/


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
dromomania.bg (Онлайн) 

  
Актрисата Мартина Апостолова – номинирана за 
Наградата за полет в изкуството „Стоян Камбарев“ 
2020 
22.04.2020  
 

https://dromomania.bg/2020/04/22/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
https://dromomania.bg/2020/04/22/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
https://dromomania.bg/2020/04/22/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8/


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
dromomania.bg (Онлайн)  
 

Мария Илиева, Иво Димчев, Виктория и 
Пламен Бонев – на XI та церемония на 
наградите на Фондация „Стоян Камбарев“ 
20.06.2020  

https://dromomania.bg/2020/06/20/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/https:/dromomania.bg/2020/06/20/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/
https://dromomania.bg/2020/06/20/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/https:/dromomania.bg/2020/06/20/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/
https://dromomania.bg/2020/06/20/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/https:/dromomania.bg/2020/06/20/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b8%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d1%87%d0%b5%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0/


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 

 
 
dromomania.bg (Онлайн)  
 

Мултиталантът Крис Захариев е носител на 
Наградата за Полет в изкуството „Стоян 
Камбарев” 2020 
03.07.2020  
 

https://dromomania.bg/2020/07/03/%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5/
https://dromomania.bg/2020/07/03/%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5/
https://dromomania.bg/2020/07/03/%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d1%85%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%b2-%d0%b5-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5/


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
codefashion.bg (Онлайн)  
 

Отлагат наградите за изкуство на Фондация 
„Стоян Камбарев“ 
17.03.2020  
 

https://www.codefashion.bg/%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4
https://www.codefashion.bg/%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
codefashion.bg (Онлайн)  
 

Кои са финалистите за втората НАГРАДА 
ЗА KИНО 355 на Фондация „Стоян 
Камбарев“ 
05.03.2020  
 

https://www.codefashion.bg/%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0
https://www.codefashion.bg/%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0
https://www.codefashion.bg/%d0%ba%d0%be%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
codefashion.bg (Онлайн) 

 

Крис Захариев е носител на Наградата за 
Полет в изкуството „Стоян Камбарев" 
04.07.2020  
 

https://darikradio.bg/multitalantat-kris-zahariev-e-nositel-na-nagradata-za-polet-v-izkustvoto-stoan-kambarev.html#parent=search
https://darikradio.bg/multitalantat-kris-zahariev-e-nositel-na-nagradata-za-polet-v-izkustvoto-stoan-kambarev.html#parent=search


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
magdalenagigova.blogspot.com 
 

Мултиталантът Крис Захариев е носител на 
Наградата за Полет в изкуството „Стоян 
Камбарев” 2020 
04.07.2020  
 

https://magdalenagigova.blogspot.com/2020/07/2020.html
https://magdalenagigova.blogspot.com/2020/07/2020.html
https://magdalenagigova.blogspot.com/2020/07/2020.html


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
magdalenagigova.blogspot.com 
 

Кметът Йорданка Фандъкова връчи на 
младия режисьор култовата статуетка, а 
Ваня Бойчева грабна Наградата за Кино 355 
04.07.2020  
 

https://magdalenagigova.blogspot.com/2020/07/2020.html
https://magdalenagigova.blogspot.com/2020/07/2020.html
https://magdalenagigova.blogspot.com/2020/07/2020.html


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
magdalenagigova.blogspot.com 
 

За втори път бе връчена и Наградата за 
Кино 355. 
04.07.2020  
 

https://magdalenagigova.blogspot.com/2020/07/2020.html
https://magdalenagigova.blogspot.com/2020/07/2020.html


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
magdalenagigova.blogspot.com 
 

Останалите номинирани също получиха 
специални награди 
04.07.2020  
 

https://magdalenagigova.blogspot.com/2020/07/2020.html
https://magdalenagigova.blogspot.com/2020/07/2020.html


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
magdalenagigova.blogspot.com 
 

Мария Илиева, Иво Димчев, Виктория и 
Пламен Бонев – на XI та церемония на 
наградите на Фондация „Стоян Камбарев“ 
30.06.2020  
 

https://magdalenagigova.blogspot.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://magdalenagigova.blogspot.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://magdalenagigova.blogspot.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
magdalenagigova.blogspot.com 
 

Културният и бизнес елит отново в 
подкрепа на младите родни таланти 
30.06.2020  
 

https://magdalenagigova.blogspot.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://magdalenagigova.blogspot.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
magdalenagigova.blogspot.com 
 

Наградата за полет в изкуството, носеща 
името на незабравимия театрален 
режисьор, се утвърди като най-чаканият и 
престижен приз за млади творци у нас. 
30.06.2020  
 

https://magdalenagigova.blogspot.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://magdalenagigova.blogspot.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://magdalenagigova.blogspot.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://magdalenagigova.blogspot.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2


                   web:     www.kambarev.org                                           

изготвил: New Events Vision                                                                                         e-mail:  contacts@neweventic.com 

 
 
magdalenagigova.blogspot.com 
 

Феноменалният танцьор Васил Дипчиков, 
номиниран за наградата за полет в 
изкуството „Стоян Камбарев“ 2020 
30.06.2020  
 

https://magdalenagigova.blogspot.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://magdalenagigova.blogspot.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://magdalenagigova.blogspot.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
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magdalenagigova.blogspot.com 
 

Ясни са финалистите за втората НАГРАДА 
ЗА KИНО 355 на Фондация „Стоян 
Камбарев“ 
30.06.2020  
 

https://magdalenagigova.blogspot.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://magdalenagigova.blogspot.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
https://magdalenagigova.blogspot.com/search?q=%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
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travelwithmagi.wordpress.com 
 

Кавалер на Наградата за Полет в изкуството 
„Стоян Камбарев” 2020 е влогърът и 
кинорежисьор Крис Захариев 
04.07.2020  
 

https://travelwithmagi.wordpress.com/2020/07/04/%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82/
https://travelwithmagi.wordpress.com/2020/07/04/%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82/
https://travelwithmagi.wordpress.com/2020/07/04/%d0%ba%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d0%ba%d1%83%d1%81%d1%82/
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travelwithmagi.wordpress.com 
 

Петимата номинирани за Награда за полет в 
изкуството „Стоян Камбарев” 2020 
25.02.2020  
 

https://travelwithmagi.wordpress.com/tag/%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2/
https://travelwithmagi.wordpress.com/tag/%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%be%d1%8f%d0%bd-%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b2/
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woman.bg 
 

Мария Илиева, Иво Димчев, Виктория и 
Пламен Бонев ще озарят XI-та Церемония за 
връчванена Наградитена Фондация "Стоян 
Камбарев" 
25.06.2020  
 

https://woman.bg/
https://woman.bg/art-box/mariya-ilieva-ivo-dimchev-viktoriya-i-plamen-bonev-shte-ozaryat-xi-ta-tseremoniya-za-vruchvanena-nagraditena-fondatsiya-stoyan-kambarev.67911.html
https://woman.bg/art-box/mariya-ilieva-ivo-dimchev-viktoriya-i-plamen-bonev-shte-ozaryat-xi-ta-tseremoniya-za-vruchvanena-nagraditena-fondatsiya-stoyan-kambarev.67911.html
https://woman.bg/art-box/mariya-ilieva-ivo-dimchev-viktoriya-i-plamen-bonev-shte-ozaryat-xi-ta-tseremoniya-za-vruchvanena-nagraditena-fondatsiya-stoyan-kambarev.67911.html
https://woman.bg/art-box/mariya-ilieva-ivo-dimchev-viktoriya-i-plamen-bonev-shte-ozaryat-xi-ta-tseremoniya-za-vruchvanena-nagraditena-fondatsiya-stoyan-kambarev.67911.html
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woman.bg 
 

Ясни са финалистите за втората НАГРАДА 
ЗА KИНО 355 на Фондация „Стоян 
Камбарев“ 
05.03.2020  
 

https://woman.bg/
https://woman.bg/art-box/yasni-sa-finalistite-za-vtorata-nagrada-za-kino-355-na-fondatsiya-%E2%80%9Estoyan-kambarev%E2%80%9C.66071.html
https://woman.bg/art-box/yasni-sa-finalistite-za-vtorata-nagrada-za-kino-355-na-fondatsiya-%E2%80%9Estoyan-kambarev%E2%80%9C.66071.html
https://woman.bg/art-box/yasni-sa-finalistite-za-vtorata-nagrada-za-kino-355-na-fondatsiya-%E2%80%9Estoyan-kambarev%E2%80%9C.66071.html
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woman.bg 
 

Кои са номинираните за Награда за полет в 
изкуството "Стоян Камбарев" 2020 
26.02.2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://woman.bg/
https://woman.bg/art-box/koi-sa-nominiranite-za-nagrada-za-polet-v-izkustvoto-stoyan-kambarev-2020.65958.html
https://woman.bg/art-box/koi-sa-nominiranite-za-nagrada-za-polet-v-izkustvoto-stoyan-kambarev-2020.65958.html
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artsofia.bg 
 

Официална церемония за връчване на 
Наградата за полет в изкуството „Стоян 
Камбарев” 2020 
01.07.2020  
 

 

 

 

 

http://artsofia.bg/bg/events/2020/07/01/oficialna-ceremonija-za-vrychvane-na-nagradata-za-polet-v-izkustvoto-stojan-kambarev-2020
http://artsofia.bg/bg/events/2020/07/01/oficialna-ceremonija-za-vrychvane-na-nagradata-za-polet-v-izkustvoto-stojan-kambarev-2020
http://artsofia.bg/bg/events/2020/07/01/oficialna-ceremonija-za-vrychvane-na-nagradata-za-polet-v-izkustvoto-stojan-kambarev-2020
http://artsofia.bg/bg/events/2020/07/01/oficialna-ceremonija-za-vrychvane-na-nagradata-za-polet-v-izkustvoto-stojan-kambarev-2020
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kulturni-novini.info 
 

 Мария Илиева, Иво Димчев, Виктория и 
Пламен Бонев ще озарят церемонията за 
връчване на Наградите на Фондация „Стоян 
Камбарев“ 
01.07.2020  
 

https://kulturni-novini.info/sections/36/news/31405-mariya-ilieva-ivo-dimchev-viktoriya-i-plamen-bonev-shte-ozaryat-tseremoniyata-za-vrachvane-na-nagradite-na-fondatsiya-stoyan-kambarev
https://kulturni-novini.info/sections/36/news/31405-mariya-ilieva-ivo-dimchev-viktoriya-i-plamen-bonev-shte-ozaryat-tseremoniyata-za-vrachvane-na-nagradite-na-fondatsiya-stoyan-kambarev
https://kulturni-novini.info/sections/36/news/31405-mariya-ilieva-ivo-dimchev-viktoriya-i-plamen-bonev-shte-ozaryat-tseremoniyata-za-vrachvane-na-nagradite-na-fondatsiya-stoyan-kambarev
https://kulturni-novini.info/sections/36/news/31405-mariya-ilieva-ivo-dimchev-viktoriya-i-plamen-bonev-shte-ozaryat-tseremoniyata-za-vrachvane-na-nagradite-na-fondatsiya-stoyan-kambarev
https://kulturni-novini.info/sections/36/news/31405-mariya-ilieva-ivo-dimchev-viktoriya-i-plamen-bonev-shte-ozaryat-tseremoniyata-za-vrachvane-na-nagradite-na-fondatsiya-stoyan-kambarev
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bntnews.bg 
 

 Вижте бляскавата Церемония за връчване 
на Наградите на Фондация "Стоян 
Камбарев" по БНТ 
02.09.2020  

https://bntnews.bg/news/vizhte-blyaskavata-ceremoniya-za-vrachvane-na-nagradite-na-fondaciya-stoyan-kambarev-po-bnt-1072041news.html
https://bntnews.bg/news/vizhte-blyaskavata-ceremoniya-za-vrachvane-na-nagradite-na-fondaciya-stoyan-kambarev-po-bnt-1072041news.html
https://bntnews.bg/news/vizhte-blyaskavata-ceremoniya-za-vrachvane-na-nagradite-na-fondaciya-stoyan-kambarev-po-bnt-1072041news.html
https://bntnews.bg/news/vizhte-blyaskavata-ceremoniya-za-vrachvane-na-nagradite-na-fondaciya-stoyan-kambarev-po-bnt-1072041news.html
https://bntnews.bg/news/vizhte-blyaskavata-ceremoniya-za-vrachvane-na-nagradite-na-fondaciya-stoyan-kambarev-po-bnt-1072041news.html
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ONLINE MEDIA 
Youtube канал  

Фондация     
„Стоян 

Kамбарев“ 

Номинации за Награда Стоян 
Камбарев 2020 

All the 

time 

Youtube канал  

Фондация     
„Стоян 

Kамбарев“ 

Сион Найман       Номинация 
Награда "Стоян Камбарев" 

2020 

All the 

time 

Youtube канал  

Фондация     
„Стоян 

Kамбарев“ 

Крис Захариев   Номинация 
Награда "Стоян Камбарев" 

2020 

All the 

time 

Youtube канал  

Фондация     
„Стоян 

Kамбарев“ 

Мария Налбантова 
Номинация Награда "Стоян 

Камбарев" 2020 

All the 

time 

Youtube канал  

Фондация     
„Стоян 

Kамбарев“ 

Васил Дипчиков Номинация 
Награда "Стоян Камбарев" 

2020 

All the 

time 

Youtube канал  

Фондация     
„Стоян 

Kамбарев“ 

Мартина Апостолова 
Номинация Награда "Стоян 

Камбарев" 2020 

All the 

time 

Youtube канал   Финалисти "Награда за Кино 
355" 2020 

All the 

time 

https://www.youtube.com/watch?v=VHfRclqyPeo
https://www.youtube.com/watch?v=VHfRclqyPeo
https://www.youtube.com/watch?v=VHfRclqyPeo
https://www.youtube.com/watch?v=VHfRclqyPeo
https://www.youtube.com/watch?v=VHfRclqyPeo
https://www.youtube.com/watch?v=Lep2-lH3k4I
https://www.youtube.com/watch?v=Lep2-lH3k4I
https://www.youtube.com/watch?v=Lep2-lH3k4I
https://www.youtube.com/watch?v=oax-8d-gujU
https://www.youtube.com/watch?v=oax-8d-gujU
https://www.youtube.com/watch?v=oax-8d-gujU
https://www.youtube.com/watch?v=f39NbMpQCQM
https://www.youtube.com/watch?v=f39NbMpQCQM
https://www.youtube.com/watch?v=f39NbMpQCQM
https://www.youtube.com/watch?v=hOCHuVum3Ns
https://www.youtube.com/watch?v=hOCHuVum3Ns
https://www.youtube.com/watch?v=hOCHuVum3Ns
https://www.youtube.com/watch?v=C9Hj3RO4iwI
https://www.youtube.com/watch?v=C9Hj3RO4iwI
https://www.youtube.com/watch?v=C9Hj3RO4iwI
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Фондация     
„Стоян 

Kамбарев“ 

Youtube канал  

Фондация     
„Стоян 

Kамбарев“ 

Kратък Филм за Фондация 
"Стоян Камбарев" 2020 

All the 

time 

Youtube канал  

Фондация     
„Стоян 

Kамбарев“ 

Президентът Росен 

Плевнелиев и Деси Банова - 
обръщение 

All the 

time 

Facebook 
канал  

Фондация     
„Стоян 

Kамбарев“ 

Официален Facebook 
канал на Фондация 
„Стоян Камбарев“  

All the 

time 

Facebook 
канал  

Фондация     
„Стоян 

Kамбарев“ 

Официален YouTube канал 
на Фондация „Стоян 

Камбарев“  

All the 

time 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L82b2Im1ceo
https://www.youtube.com/watch?v=L82b2Im1ceo
https://www.youtube.com/watch?v=_accvuQGjLk
https://www.youtube.com/watch?v=_accvuQGjLk
https://www.facebook.com/foundation.stoyan.kambarev/
https://www.facebook.com/foundation.stoyan.kambarev/
https://www.facebook.com/foundation.stoyan.kambarev/
https://www.facebook.com/foundation.stoyan.kambarev/
https://www.youtube.com/user/FoundationKambarev
https://www.youtube.com/user/FoundationKambarev
https://www.youtube.com/user/FoundationKambarev
https://www.youtube.com/user/FoundationKambarev
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Банери, Карета, 
Рекламни материали
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Билборди на Фондация „Стоян Камбарев“ бяха 

поставени на ключови кръстовища в гр. София на 

15.03.2020 и ще останат до края на 2020 година 
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За повече информация и въпроси 
 

Теменуга Кръстева 
Връзки с обществеността и медии 

Mob: 0877090915     t.krasteva@neweventic.com 
Фондация “Стоян Камбарев” 

www.kambarev.org 
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