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ЕЛХИ НА ТАЛАНТА 2022 
БИЗНЕСЪТ В ПОДКРЕПА НА ТАЛАНТА 

Благотворителна, екологична, социална акция  
на Фондация „Стоян Камбарев“ в партньорство със 

Столична Община и Община Бургас 
                                                                                                   

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

ДАРИ ЕЛХА. ПОДКРЕПИ ТАЛАНТ. УКРАСИ ГРАДА 
ДАЙ ЖИВОТ НА НОВА ИГЛОЛИСТНА ГОРА 
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Вижте филм за кампанията Елхи на Таланта 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=zIMl-ko5VV0 

 
Вижте снимки от събитието, Елхите на Таланта,  

визии и табелки с коледни пожелания  
http://kambarev.com/bg/gallery/events/61 
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След впечатляващия успех на първите три издания на 
кампанията в София, а вече и в Бургас за нас е удоволствие 
да обявим, че тя вече е традиционна и национална. 
Надяваме се всяка година благородната ни кауза да се 
разраства във все повече градове.  
 
ИДЕЯ 
Елхи на Таланта 
Компании, фирми или частни лица да украсят своя жива елха, като 
направят дарение на Фондация „Стоян Камбарев“, което ще отиде за 
подкрепа на даровити деца от многодетни семейства в нуждa от цяла 
България и още на няколко в Бургас (в зависимост от броя на елхите там), 
както и на музикални таланти, лауреати на Фондацията.  
Всички елхи (с височина около 200 см) ще са живи и поставени в еднакви 
големи украсени кошове. 
Елхите ще бъдат украсени от младите таланти, открития на Фондацията, 
при пълна творческа свобода. При желание самите фирми могат да 
украсят елхата си. 
В украсата могат да се включат елегантно корпоративни елементи на 
съответния бранд. Например играчките да бъдат в корпоративните 
цветове на компанията, както и голямата панделка, която ще опасва 
огромния кош. 
Всяка фирма ще отправи кратки празнични пожелания, чрез специална 
табелка (А4) с името и логото на компанията, която ще е част от украсата 
на елхата. 
 
ЛОКАЦИЯ 
Елхите в София ще бъдат разположени на алеята от ул. „Проф. Фритьоф 
Нансен“ към НДК, в близост до голямата коледна елха на Столична 
Община, традиционно запалвана от Кмета на София на 1-ви декември, 
преди провеждането на ежегодния коледен концерт, на който присъстват 
много столичани, гости на града и официални лица. Елхите в Бургас, ще 
бъдат разположени в центъра на града. 
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ВРЕМЕ 
Елхите ще бъдат поставени пред НДК София и в центъра на Бургас в 
периода 01.12.2021 - 30.01.2022 
Елхите ще бъдат залесени през пролетта на определено от Столична 
Община място. Елхите от първите три кампании бяха залесени в 
Южния парк. 
 
 
СОЦИАЛЕН ЕЛЕМЕНТ 
Всяко едно от избраните деца, ще получи едногодишна творческа 
стипендия, която ще покрие нуждите на семейството, за да продължи 
даровитото дете да се развива в избраното от него изкуство.   
При провеждане на концерт, на специално събитие, ще бъдат раздадени 
подаръците  и ваучерите на децата от подкрепените многодетни 
семейства.   
 
Подаръците ще бъдат дарени от фирмите, закупили елха, под формата на 
продукти на съответната компания: бонбони, шоколадови изделия, 
безалкохолни напитки, играчки, дрехи и други.  
Семействата ще получат и ваучери за покупки от хранителни вериги, 
търговски центрове, книжарници и др. партньори на кампанията.  
Подаръци и продукти могат да бъдат дарени от всеки, който иска да 
зарадва талантливите деца и семействата им.  
През първите три години, всяко едно от семействата получи подаръци и 
ваучери (извън стипендията) на стойност около 3000лв. 
  
Можете да се свържете с нас на официалната facebook страница на 
Фондацията https://www.facebook.com/foundation.stoyan.kambarev/ 
или на имейл foundationkambarev@gmail.com 
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ЕКОЛОГИЧЕН ЕЛЕМЕНТ 
Залесяване 
Първата година 35 Елхи на Таланта бяха залесени в Южния парк в София 
и така поставиха началото на Гора на Таланта. Благодарение на втората 
и третата кампания, миналата година към тях се присъединиха още два 
пъти толкова. 
Целта е да се продължи живота на Гората на Таланта.  
Представете си, колко би било прекрасно, след 10 години да имаме 
нова иглолистна Гора на Таланта с 500 елхи, благодарение на всички 
нас! 
Залесяването ще бъде допълнително организирано и отразено от 
медиите. Гости на събитието ще бъдат Кметът на София, официални 
лица, представители на фирмите, закупили елхи, както и много медии.  
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БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТициенти 
Средствата, събрани от кампанията ще се използват за: 

• Подкрепа на 10 деца от многодетни семейства в нужда от 
кампанията в София и още в Бургас (в зависимост от броя на 
елхите), като Фондацията ще финансира едногодишните разходи 
на детето за избраното от него изкуство, чрез предоставяне на 
творческа стипендия; 

• 10 броя едногодишни стипендии на музикалните таланти, 
лауреати на Фондацията за 2022-2023г; 

• Участия на млади творци, открития на Фондацията в мастър 
класове и уъркшопи; 

• Продуциране на няколко късометражни филма.  
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ПОСЛАНИЦИ                                                                                              
Няколко от най-обичаните български звезди са посланици на Коледната 
благотворителна кампания Елхи на Таланта: Мария Илиева, Миро, Деси 
Тенекеджиева, Любо Киров и Ники Кънчев, както и младата звезда от 
Евровизия Виктория. Тази година, към тях ще се присъединят и нови 
звезди. 

 

 
 
МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ 
БНТ, CODE FASHION TV, TV1, Телевизия БЪЛГАРЕ, DIR.bg, Impressio.bg, 
DARIK радио, агенция БЛИЦ, Epicenter.bg, Club Z, Дневник, Woman.bg, 
Dromomania.bg, вестник 24 часа, списанията EVA и GRAZIA.   
Проектът ще бъде подкрепен медийно и от нови партньори. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
За нас е удоволствие да ви поканим да станете част от благотворителната 
кампания Елхи на Таланта на Фондация „Стоян Камбарев“!  
 
Ако направите дарение на Фондацията, което започва от 3000 лв. чрез 
закупуване на Ваша елха, имаме удоволствието да Ви предложим 
следния рекламен пакет: 
 

• Възможност за украсяване на елхата, която ще стои в центъра на 
София 60 дни с Ваши корпоративни елементи и знаци; 

• Логото и името на компанията ще присъстват на специална табелка, 
от украсата на елхата; 

• Ваши корпоративни подаръци във брандирани опаковки ще бъдат 
раздени на семействата, които кампанията подкрепя; 

• ТВ реклама - репортажи за събитието по всички медийни партньори: 
БНТ, BG MUSIC CHANNEL, CODE FASHION TV ,Телевизия Българе, 
както и други като NOVA TV, bTV, Bulgaria On Air (не гарантираме 
показването на корпоративни елементи и лога, но често попадат 
в кадър в репортажите); 

• Интернет реклама в официалните канали на Фондацията в 
YouTube: https://www.youtube.com/user/FoundationKambarev 
Facebook:https://www.facebook.com/foundation.stoyan.kambarev/      

• Интернет реклама  - Отразяване на събитието със снимков 
материал от нашите онлайн медийни партньори; 

• Името на компанията ви ще присъства в официалните текстове 
подадени към всички медии; 

• Гарантираме присъствието на името на компанията ви в 
материалите на поне четири от медийните ни партньори; 

• Ваш електронен рекламен банер ще присъства в сайта на 
Фондацията в секция „партньори“ http://kambarev.com/bg/partners; 

• Ще бъдете официално поканени да бъдете част от засаждането на 
коледните елхи в Гората на Таланта през пролетта на 2023. Това 
събитие също ще бъде медийно отразено; 
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• Почетен Приз 
 
ЗАБЕЛЕЖКА: Сумата за елхата, може да бъде преведена на 
Фондация „Стоян Камбарев“, след подписване на договор за дарение 
или договор за реклама, като във вторият случай трябва да се 
начисли  ДДС.  
 

         Благодарим ви за вниманието! 
 
 
                                      
                 С уважение,         

Деси Тенекеджиева                                                                                                                  
                                                 Председател на УС  

Фондация „Стоян Камбарев“                                                                                        
                                                         
 
 

 
За контакти: 
Ева Йоцова 

Мениджър проекти 
eva@novafilm.eu 
+359 882 421 552 
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ПАРТНЬОРИ ЕЛХИ НА ТАЛАНТА 2019  
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Повече за Фондация „Стоян Камбарев“ 
Фондацията носи името на незабравимия Стоян Камбарев (1953 - 1998), един от най-
емблематичните и култови театрални режисьори на 90-те. 
Вече 14 години Фондацията открива, насърчава и подпомага млади творци в областта 
на изкуството. Кулминацията е през април, на годишната Официална Церемония за 
връчване на Наградата за Полет в Изкуството „Стоян Камбарев” - най-чаканият и 
престижен приз за млади творци в България, както и НАГРАДА ЗА КИНО 355. 
Но най-важният факт е, че Фондацията подкрепя всички номинирани и наградени 
таланти в осъществяването на конкретни техни творчески проекти. Радваме се, че 
успяваме да развием дейността за промотирането на талантите ни и извън пределите 
на страната, благодарение на бляскавия Благотворителен Бал, който се провежда в 
Лондон през последните 3 години, под патронажа на НВ Княз Кирил. 
 
Кратък филм за Фондацията                         https://youtu.be/L82b2Im1ceo 
Втори Благотворителен Бал в Лондон      https://www.youtube.com/watch?v=kiX85DMVvb4 
Oфициална Юбилейна Церемония 2019    https://www.youtube.com/watch?v=rzHzjn6AWrA 

 
Фондацията се радва на подкрепата на видни личности от политическия, обществения 
и културния ни живот http://kambarev.com/bg/about/others сред които: 
Петър Стоянов - Президент /1997-2002/ и Почетен Председател на Фондацията 
Росен Плевнелиев - Президент на Република България (2012-2017) 
НВ Цар Симеон II - Почетен член на Фондацията 
НВ Царица Маргарита, НВ Княз Кирил  
НВ Княгиня Мириам де Унгрия, НВ Княз Борис Търновски, НВ Княз Тасило 
Йорданка Фандъкова - Кмет на София 
Маргарита Попова - Вицепрезидент на Република България (2012-2017) 
Левон Хампарцумян - Банкер и Почетен член на Фондацията 
Григор Димитров, Христо Стоичков, Димитър Бербатов, както и френската легенда 
Жерар Депардьо. 
 
Учредителите на Фондация „Стоян Камбарев” са двадесет от най-ярките 
представители на българската култура и общественост сред които: Самуел Финци, 
Елин Рахнев, Кольо Карамфилов, адв. Анна Попова, Весела Казакова, проф. д-р 
Георги Лозанов, Мина Милева, Светлин Нейнски, Иван Тонев. 
Председател на УС на Фондацията е актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева. 
Основни партньори на Фондацията са: Министерство на Културата, Столична 
Община, УниКредит Булбанк, РИСК Инженеринг, БОН МАРИН, PRO PLANTS, 
АУРУБИС България, ТЕХНОПОЛИС, MERCI, Катaржина Естейт и др. 
 
://kambarev.co 
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