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 МЕДИА МОНИТОРИНГ 
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ФОНДАЦИЯ „СТОЯН КАМБАРЕВ“ 2019 

 

ЕЛХИ НА ТАЛАНТА 
БЛАГОТВОРИТЕЛНА СОЦИАЛНА ЕКОЛОГИЧНА 

КАМПАНИЯ 

 

Гледайте кратък филм за „Елхи на Таланта“   
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ПОКАНА 
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Всички визии, табелки с коледни пожелания и елхи     
може да видите тук: 

http://kambarev.com/bg/gallery/events/61 

 

Вижте някои от тях: 
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 Медия Заглавие Д
а
т
а 

 

 РЕКЛАМНИ КАРЕТА  

 Рекламни банери, материали и карета за новата 
социална инициатива ЕЛХИ НА ТАЛАНТА на Фондация 
„Стоян Камбарев“ , 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, 
Радио Дарик, bnt.bg, dir.bg, dnesdir.bg, epicenter.bg, 
dromomania.bg, woman.bg, БТА, impresio.bg, life.dir.bg, 
24chasa, Facebook, и др.  
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 BROADCAST  

 

БНТ Денят с 
Георги 

Любенов 

Деси Тенекеджиева с нов благотворителен 
проект за млади таланти 
 
https://www.bnt.bg/bg/a/desi-tenekedzhieva-s-nov-
blagotvoritelen-proekt-za-mladi-talanti

 

27.10.2019 

 

 

 

Дарик Радио, 
„Ники Кънчев 

Шоу “ 

Елхите на таланта ще помагат на бедни деца 
 
https://darikradio.bg/elhite-na-talanta-ste-pomagat-
na-bedni-deca.html#parent=show  
 
https://www.facebook.com/darikradio/videos/610769
036125918/  
 
 

 

31.10.2019 
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Нова 
телевизия, „На 

кафе “ 

„На кафе“ с Деси Тенекеджиева 
 
https://www.vbox7.com/play:85015a33eb&pos=pool_
7  
 

 

01.11.2019 

 

 

 

БНТ  
Централна 

емисия Новини 

Запалиха светлините на елхата в София 
 
https://bntnews.bg/bg/a/zapalikha-svetlinite-na-
elkhata-v-sofiya 
 

 

01.12.2019 
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Нова 
телевизия, 

„Събуди се“  

Елхата на София ще грейне тази вечер  
 
https://nova.bg/news/view/2019/12/01/270308/%D0%
B5%D0%BB%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0-
%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-
%D1%89%D0%B5-
%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5-
%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8-
%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80/   
 

 

01.12.2019 

 

 

 

БТВ, новини в 
19.00 часа  

Светлините на Коледната елха грейнаха  
 
https://btvnovinite.bg/lifestyle/liubopitno/svetlinite-na-
kolednaha-elha-grejnaha.html 
  

 

01.12.2019 
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BulgariaOnAir 

Грейнаха светлините на софийската коледна 
елха (+Видео) 
 
https://www.bgonair.bg/a/163-lyubopitno/181704-
greyvat-svetlinite-na-sofiyskata-koledna-elha 
  

 

01.12.2019 

 

 

БТВ,            Тази 
събота и 
неделя  

Фондация "Стоян Камбарев" ще подкрепи 
даровити деца 
 
https://www.btv.bg/video/shows/tazi-nedelia/videos-
nedelia/fondacija-stojan-kambarev-shte-podkrepi-
daroviti-deca.html  
 

 

 

01.12.2019 
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БНТ, Сутрешен 
блок 

Запалиха светлините на елхата в София  
 
https://www.bnt.bg/bg/a/zapalikha-svetlinite-na-
elkhata-v-sofiya  
 

 

 

02.12.2019 

 

 

БНТ “Култура 
БГ“ 

След 47 мин. 

Консуматорство срещу екология  
 
https://bnt1.bnt.bg/bg/a/konsumatorstvo-sreshchu-
ekologiya-03122019 
 
  

 
 

02.12.2019 
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Телевизия 
„Българе“ 
Срещи В 

Полунощ – 
Цветелина 
Николова 

След 57 мин. 

Срещи В Полунощ – Цветелина Николова – С2Е34 
https://youtu.be/_LS5B_IQStw  
 

 

 

02.12.2019 

 

 

Нова 
телевизия, 

новини в 19.00 
часа 

Откраднаха част от коледната украса в София 
 
https://nova.bg/news/view/2019/12/03/270597/%D0%
BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%
D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-
%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0
%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0-
%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F 
  

 

 

03.12.2019 
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Телевизия,  
Code Fashion 

TV 

Фондация Стоян Камбарев: Елхи на таланта 
 
https://youtu.be/KFtYrMqRO0A 
 

 

03.12.2019 

 

 

Нова 
телевизия, 
“Здравей, 
България“ 

ВАНДАЛИЗЪМ ПРЕДИ ПРАЗНИЦИТЕ: Кой посегна на 
украсата пред НДК? 
 
https://nova.bg/news/view/2019/12/04/270641/%D0%
B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%
D0%B7%D1%8A%D0%BC-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1
%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D0%BA%D0%BE%D0%B9-
%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0
%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1
%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-
%D0%BD%D0%B4%D0%BA/    
 
 

 

04.12.2019 
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Телевизия 
„Евроком“ 

Откраднаха част от украсата на дарените "Елхи 
на таланта" пред НДК  
 
https://eurocom.bg/news/article/otkradnaha-chast-
ot-ukrasata-na-darenite-elhi-na-talanta-pred-ndk 
 
  

 

09.04.2019 

 

 

Телевизия 
„Планета“ 

Коледно настроение в “Бащино огнище” 
 
http://planeta.tv/news/view/Koledno-nastroenie-v-
Bashtino-ognishte  
 

 

06.12.2019 
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Телевизия 
„Българе“      

По -иначе с  
Гергана  

След 84 мин. 

ПО-ИНАЧЕ С ГЕРГАНА 
 
https://tvbulgare.bg/2019/12/21/%d0%bf%d0%be-
%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b5-%d1%81-
%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0
%b0-%d1%812%d0%b564/   
 

 

 

Декември 
2019 

 

PRINT 

 

в. 24 часа, 
стр. 32 

 
Фондация „Стоян Камбарев" помага на талантливи деца с 
кампания с коледни елхи 
  

16.10.2019 
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в. 24 часа, стр. 
32 

Йорданка Фандъкова във видеопослание с Мария 
Илиева, Любо Киров и Миро за „Елхи на таланта" 
 

 

 24.11.2019  

 

 

в. България 
днес, стр. 8 

 
Йорданка Фандъкова във видеопослание с Мария 
Илиева, Любо Киров и Миро за „Елхи на таланта" 

 

 

 

26.11.2019  
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в. Труд, стр.5 

Садят 3000 лалета в цветовете на 
трибагреника  

26.11.2019  

 

 

в. Телеграф, 
стр. 6 

 
40 елхи грейват край НДК  
 

 

28.11.2019 

 

 

в. Сега,      стр. 
1 

 
 

 

02.12.2019 
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в. Труд, стр. 1,5  

41 коледни елхи грейнаха в София  
 

 

 

 

 

02.12.2019 

 

 

в. Телеграф, 
стр. 6 

1200 лева за най-красиво украсен балкон 
 

 
 

 

02.12.2019 
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в. Софийски 
вестник,   стр. 

3 

Грейнаха Коледните елхи! 
 

 

 

04.12.2019 
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сп. EVA, стр. 
166 

Елхи на таланта  

 

 

16.12.2019 

 

 

сп. Икономист, 
стр. 126,127 

МАРИЯ ИЛИЕВА: ИЗКУСТВОТО НЕ Е ОТГОВОРНО ЗА 
ЛОШОТО ВЪЗПИТАНИЕ 
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сп. ОК 

МАРИЯ ИЛИЕВА: ИЗКУСТВОТО НЕ Е ОТГОВОРНО ЗА 
ЛОШОТО ВЪЗПИТАНИЕ 
 
 
 
 
 

 

Декември 
2019 
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Online Media 

 

Dromomania.b
g 

Елхи на таланта на Фондация “Стоян Камбарев” 
сбъдва коледни мечти! 
 
https://dromomania.bg/2019/10/09/%d0%b5%d0%bb%
d1%85%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-
%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%
b0-%d0%bd%d0%b0-
%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/  
 

 
 

09.10.2019 

 

 

Epicenter.bg 

Елхи на таланта на фондация “Стоян Камбарев” 
сбъдват коледни мечти!  
 
http://epicenter.bg/article/Elhi-na-talanta-na-
fondatsiya--Stoyan-Kambarev--sbadva-koledni-
mechti--/195134/10/0 
 
 
 

09.10.2019 
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Impresio.dir.bg  

Дари елха. Подкрепи талант . Украси столицата. 
Дай живот на нова иглолистна гора! 
 
https://impressio.dir.bg/stsena/dari-elha-podkrepi-
talant-ukrasi-stolitsata-day-zhivot-na-nova-iglolistna-
gora  

10.10.2019 

 
 
 

 

Blitz.bg 

Елхи на таланта на Фондация “Стоян Камбарев” 
сбъдва коледни мечти! 
 
https://blitz.bg/obshtestvo/elkhi-na-talanta-na-
fondatsiya-stoyan-kambarev-sbdva-koledni-
mechti_news702302.html  

10.10.2019 
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24chasa.bg 

Фондация “Стоян Камбарев” помага на талантливи 
деца с кампания с коледни елхи 
 
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7710362    

16.10.2019 

 

 

Crimes.bg 

Фондация “Стоян Камбарев” помага на талантливи 
деца с кампания с коледни елхи " 
 
https://www.crimes.bg/krimi-2/387193-фондация-“стоян-
камбарев”-помага-на-талантливи-https://www.crimes.bg/krimi-
2/387193-фондация-“стоян-камбарев”-помага-на-талантливи-
деца-с-кампания-с-коледни-елхи.html  

16.10.2019 
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shash.bg 

Посланиците на ЕЛХИ НА ТАЛАНТА  
 
http://shash.bg/poslanicite-na-elhi-na-talanta/  

06.11.2019 

 

 

kafene.bg 

Любими звезди на България подкрепят 
екологичната кампания Елхи на таланта  
 
http://kafene.bg/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0
%bc%d0%b8-
%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b8-
%d0%bd%d0%b0-
%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%
b8%d1%8f-
%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%
bf%d1%8f%d1%82-%d0%b5/  
 

06.11.2019 
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blitz.bg 

Миро, Мария Илиева и Любо Киров подкрепят 
благородната мисия на Деси Тенекеджиева и 
Фондация “Стоян Камбарев” 
 
 
https://blitz.bg/layfstayl/svetski/miro-mariya-ilieva-i-
lyubo-kirov-podkrepyat-blagorodnata-misiya-na-desi-
tenekedzhieva-i-fondatsiya-stoyan-
kambarev_news707593.html   

06.11,2019 

 
 

 

Impresio 

Вижте кои са звездните посланици на 
тазгодишната кампания "Елхи на Таланта" 
 
https://impressio.dir.bg/afish/vizhte-koi-sa-zvezdnite-
poslanitsi-na-tazgodishnata-kampaniya-elhi-na-talanta  

06.11.2019 
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Epicenter.bg 

Мария Илиева, Любо Киров и Миро - посланици на 
Елхи на таланта  
 
http://epicenter.bg/article/Mariya-Ilieva--Lyubo-Kirov-i-
Miro---poslanitsi-na-Elhi-na-talanta/198226/10/0  
 

08.11.2019 

 

 

woman.bg 

Звездни посланици на ЕЛХИ НА ТАЛАНТА  
 
https://woman.bg/novini/zvezdni-poslanitsi-na-elhi-na-
talanta.64213.html    

 

08.11.2019 
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Dromomania.b
g 

ЕЛХИ НА ТАЛАНТА – със звездни посланици 
 
https://dromomania.bg/2019/11/08/%d0%b5%d0%bb%
d1%85%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-
%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%
b0-%d1%81%d1%8a%d1%81-
%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0
%b8-
%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%
b8%d1%86%d0%b8/  
 
 
 

 
 

08.11.2019 
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DIR.BG 

Коледа наближава. Сбъдни една мечта! Дари eлха! 
 
https://eva.bg/article/38350-Koleda-nablizhava-
Sbadni-edna-mechta-Dari-elkha- 
 
 

12.04.2019 

 

 

bta.bg 

Деси Тенекеджиева, Миро, Мария Илиева и Любо 
Киров са звездни посланици на "Елхи на Таланта" 
 
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2108846    
 

 

19.11.2019 
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Offnews.bg 

Фандъкова пали светлините на 40 Елхи на таланта 
заедно с Коледното дърво пред НДК  
 
https://offnews.bg/obshtestvo/fandakova-pali-
svetlinite-na-40-elhi-na-talanta-zaedno-s-kolednoto-dar-
716045.html   
   

22.11.2019 

 

 

travelwithmagi 

Фандъкова ще запали светлините на ЕЛХИ НА 
ТАЛАНТА заедно с коледното дърво на Общината 
 
https://travelwithmagi.wordpress.com/2019/11/22/7377
/  
 

 

22.11.2019 
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Dromomania.b
g 

Фандъкова ще запали светлините на ЕЛХИ НА 
ТАЛАНТА заедно с коледното дърво на Общината 
 
https://dromomania.bg/2019/11/22/%d1%84%d0%b0%d
0%bd%d0%b4%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b
0-%d1%89%d0%b5-
%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b8-
%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b8%d0%
bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-
%d0%b5%d0%bb%d1%85/   
 
 
 

 

22.11.2019 

 

 

Epicenter.bg 

  
 
Фандъкова ще запали светлините на Елхи на 
таланта заедно с коледното дърво на общината  
 
http://epicenter.bg/article/Fandakova-shte-zapali-
svetlinite-na-Elhi-na-talanta-zaedno-s-kolednoto-darvo-
na-obshtinata/199590/10/0  
 
   

23.11.2019 
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24chasa.bg 

Йорданка Фандъкова във видеопослание с Мария 
Илиева, Любо Киров и Миро за “Елхи на таланта” 
(Видео) 
 
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7902098  
 

24.11.2019 

 

 

Hiclub.bg 

Йepдoнao Фoндъaeвo във видĸeпecлoниĸ c Kopия 
Илиĸвo, Любe Eиpeв и Kиpe зo “Aлxи нo тoлoнтo” 
(Hидĸe) 
 
http://www.hiclub.bg/Article/7902473 

24.11.2019 
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trafficnews.bg 

Фандъкова пали светлините на 40 елхи на таланта 
пред НДК 
 
https://trafficnews.bg/obshtestvo/fandakova-pali-
svetlinite-40-elhi-talanta-pred-ndk-161452/  

24.11.2019 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BLITZ.BG 

Невиждано! Фандъкова пали 41 елхи пред НДК  
 
https://blitz.bg/obshtestvo/nevizhdano-fandkova-pali-
41-elkhi-pred-ndk_news711218.html  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2019 
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Novini.bg 

Елхата в София грейва на 1 декември  
 
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/569906 

 

25.11.2019 

 

 

Standartnews.b
g 

Елхата в София светва на 1 декември  
 
https://www.standartnews.com/balgariya-
obshtestvo/elkhata-v-sofiya-svetva-na-1-dekemvri-
407568.html   
 

25.11.2019 
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e-79.com 

Елхата в София грейва на 1 декември  
 
http://e-79.com/news-131284.html  

25.11.2019 

 

 

Kanal3.bg  

Елхата в София светва на 1 декември 
 
https://kanal3.bg/news/bulgaria/society/109516-
Elhata-v-Sofiya-svetva-na-1-dekemvri  
 

25.11.2019 
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Kafene.bg 

Кметът на София ще запали светлините на „Елхи на 
таланта“ 
 
http://kafene.bg/%d0%ba%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1
%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-
%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-
%d1%89%d0%b5-
%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b8-
%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b8%d0%
bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd/    

 

25.11.2019 

 

 

 
 

Pic.bg  

Коледната елха в София грейва на 1 декември  
 
https://pik.bg/коледната-елха-в-софия-грейва-на-1-
декември-news886749.html   
 

 

 

 

 

 

 

 

25.11.2019 
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az-deteto.bg 

На 1 декември 40 елхи на таланта грейват пред 
НДК  
 
http://www.az-deteto.bg/na-1-dekemvri-40-elhi-na-
talanta-greyvat-pred-ndk/19683/view.html   

25.11.2019 

 

 

Scandal.bg 

41 елхи грейват пред НДК  
 
https://www.skandal.bg/bg/41-elhi-greyvat-pred-ndk/  
 
   
 

25.11.2019 

 

 

fakti.bg 

Елхата в София грейва на 1 декември  
 
https://m.fakti.bg/bulgaria/426637-elhata-v-sofia-
greiva-na-1-dekemvri   

25.11.2019 
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novini.vratsa.eu 

Елхата в София грейва на 1 декември  
 
https://novini.vratsa.eu/bg/elhata-v-sofiya-greyva-na-1-
dekemvri/   
 

25.11.2019 

 

 

bta.BG 

Четиридесет живи "Елхи на таланта" ще грейнат в 
столицата на 1 декември  
 
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2112684 
 
  

27.11.2019 

 



web:     www.kambarev.org                                           

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

 

BLITZ.BG 

София става приказна! Фандъкова ще запали 
светлините на "Елхи на таланта" 
 
https://blitz.bg/obshtestvo/sofiya-stava-prikazna-
fandkova-shche-zapali-svetlinite-na-elkhi-na-
talanta_news711455.html  
  

26.11.2019 

 

 

Flashnews.bg 

В неделя палят коледната елха в София  
 
https://www.flashnews.bg/v-nedelya-palyat-kolednata-
elha-v-sofiya/  
 

29.11.2019 
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Kanal3.bg 

Подготвят коледната елха пред НДК (СНИМКИ) 
 
http://kanal3.bg/news/bulgaria/society/109954-
Podgotvyat-kolednata-elha-pred-NDK-
%2528SNIMKI%2529   

30.11.2019 

 

 

Standartnews.c
om 

Елхи на таланта пред НДК  
 
https://www.standartnews.com/regionalni/elkhi-na-
talanta-pred-ndk-407996.html    

30.11.2019 
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Bta.bg 

Четиридесет живи "Елхи на таланта" ще грейнат в 
столицата днес 
 
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2114667    
 
София, 1 декември /Йоана Александрова, БТА/ Тази година заедно 
с Коледното дърво на община София в градината пред НДК ще 
грейнат и четиридесет приказно украсени живи "Елхи на таланта", 
част от едноименната коледна благотворителна кампания на 
Фондация "Стоян Камбарев", в партньорство със Столична 
Община, съобщиха от Фондацията... 
 
 

 
 

01.12.2019 

 

 

Offnews.bg 

Коледното дърво в София грейва днес заедно с 
още 40 елхи пред НДК 
 
https://offnews.bg/obshtestvo/kolednoto-darvo-v-sofia-
grejva-dnes-zaedno-s-oshte-40-elhi-pred-ndk-
716512.html   
 
 
 

01.12.2019 
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Novini.bg 

Коледната елха на София ще грейне тази вечер  
 
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/570952   
 

01.12.2019 

 

 

topnovini.bg 

Елхата на София ще грейне тази вечер  
 
https://topnovini.bg/novini/848667-elhata-na-sofiya-
shte-greyne-tazi-vecher   

01.12.2019 
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Monitor.bg 

Елхата в София ще грейне тази вечер  
 
https://www.monitor.bg/bg/a/view/dnes-shte-grejnat-
kolednite-svetlini-v-sofija-182221  
 

01.12.2019 

 

 

m.fakti.bg 

Елхата на София ще грейне тази вечер  
 
https://m.fakti.bg/bulgaria/428221-elhata-na-sofia-shte-
greine-tazi-vecher  

01.12.2019 
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radioveselina.b
g 

Коледното дърво в София грейва днес  
 
https://www.radioveselina.bg/novini/kolednoto-dyrvo-
v-sofija-grejva-dnes  

01.12.2019 

 

 

tvevropa.com 

Запалват светлините на коледната елха на София  
 
https://www.tvevropa.com/2019/12/zapalvat-svetlinite-
na-kolednata-elha-na-sofiya/   

01.12.2019 
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trafficnews.bg 

Светлините на коледната елха озаряват 
градинката пред НДК 
 
https://trafficnews.bg/obshtestvo/svetlinite-kolednata-
elha-ozariavat-gradinkata-pred-ndk-161971/  
 

01.12.2019 

 

 

Dnes.bg 

Тази вечер грейва Коледната елха на София пред 
НДК  
 
https://www.dnes.bg/sofia/2019/12/01/tazi-vecher-
greiva-kolednata-elha-na-sofiia-pred-ndk.431444  
  

01.12.2019 
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novini.vratsa.eu 

Елхата на София ще грейне тази вечер  
 
https://novini.vratsa.eu/bg/elhata-na-sofiya-shte-
greyne-tazi-vecher/  
 

01.12.2019 

 

 

informiran.net 

Гледайте Наградите за полет в изкуството на 
Фондация “Стоян Камбарев“ тази вечер от 22:30ч. 
по БНТ 
 
https://www.informiran.net/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d
0%b3%d0%be%d1%82%d0%b2%d1%8f%d1%82-
%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0
%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d1%85%d0%b0-
%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-
%d0%bd%d0%b4%d0%ba-%d0%b1%d1%8a%d0%bb/  
 

01.12.2019 
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Dnes.dir.bg 

Четиридесет живи "Елхи на таланта" грейват в 
столицата 
 
https://dnes.dir.bg/sofia/chetirideset-zhivi-elhi-na-
talanta-greyvat-v-stolitsata  
 

01.12.2019 

 

 

Pic.bg 

Йорданка Фандъкова ще запали светлините на 
Коледното дърво пред НДК ” 
 
https://bit.ly/3kucYV6  

01.12.2019 
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eurocom.bg 

София с 40 коледни дървета на таланта  
 
https://eurocom.bg/new/sofiia-s-40-koledni-durveta-
na-talanta   

01.12.2019 

 

 

Scandal.bg 

Йорданка Фандъкова ще запали светлините на 
голямото Коледно дърво  
 
https://www.skandal.bg/bg/-yordanka-fandakova-
shte-zapali-svetlinite-na-golyamoto-koledno-darvo-/  
 
Столичният кмет Йорданка Фандъкова ще запали 
светлините на голямото Коледно дърво от 18 ч. пред НДК. 
Различното тази година е, че заедно с него в градината пред 
НДК ще грейнат и 40 приказно украсени живи елхи на 
таланта. Запалването ще бъде съпроводено с фойерверки 
и голям празничен концерт.  
 
 
 

01.12.2019 
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banker.bg 

Пред НДК ще бъдат запалени светлините на 
Коледната елха на София 
 
https://www.banker.bg/pari-i-pazari/read/pred-ndk-
shte-budat-zapaleni-svetlinite-na-kolednata-elha-na-
sofiia  

01.12.2019 

 

 

profit.bg 

Довечера ще бъдат запалени светлините на 
Коледната елха на София  
 
https://profit.bg/balgariya/dovechera-shte-badat-
zapaleni-svetlinite-na-kolednata-elha-na-sofiya/ 
   

01.12.2019 
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classa.bg 

Коледното дърво в София грейва днес заедно с 
още 40 елхи пред НДК  
 
http://www.classa.bg/българия/общество/item/40284
3-коледното-дърво-в-софия-грейва-днес-заедно-с-
още-40-елхи-пред-ндк  
  

01.12.2019 

 

 

24chasa.bg 

Тази вечер палят светлините на коледната елха в 
София 
 
https://www.24chasa.bg/novini/article/7929876  

01.12.2019 
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informo.bg 

Запалват светлините на коледната елха на София  
 
https://www.informo.bg/bg/2019/12/01/%d0%b7%d0%b
0%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b2%d0%b0%d1%82-
%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b8%d0%
bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-
%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0
%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b5%d0%bb%d1%85-2/  
  

01.12.2019 

 

 

tribune.bg  

В столицата днес: Коледна елха, ретро трамвай, 
празничен концерт и фойерверки  
 
https://tribune.bg/bg/obshtestvo/v-stolitsata-dnes-
koledna-elha-retro-tramvay-praznichen-kontsert-i-
foyerverki/   

01.12.2019 
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lupa.BG 

Светва Коледната елха на София  
 
https://lupa.bg/news/svetva-kolednata-elha-na-
sofiya_34228news.html  
   

01.12.2019 

 

 

dnesplus.bg 

Тази вечер палят светлините на коледната елха в 
София 
 
http://dnesplus.bg/News.aspx?n=911394  
 
 Тази вечер от 18.00 ч. в парка пред НДК ще бъдат 
запалени светлините на Коледната елха на София. 
След това небето над София ще бъде озарено от 
празнична заря, съобщава Столична община. 
Томбола с награди ще зарадва децата. В празника 
ще участват вокалните групи "Радиодеца" и 
"Пламъче", квартет "Славей", група от школата на 
Мими Иванова и Развигор Попов, фолклорен 
ансамбъл "Люлин", стипендианти на фондация 
"Стоян Камбарев", Хайгашод Агасян, Дони и Нети. От 
11:00 ч. до 14:00 ч. ще се движи ретро трамвай по 
маршрут: пл. "Възраждане" - бул. "Христо Ботев" - 
"Петте кьошета" - НДК - пазар "Иван Вазов" и обратно. 
Актьори от Театър "Сириус" ще забавляват пътниците 
с песни и театрални етюди, както и ще подаряват 
книжки на децата 

01.12.2019 
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24chasa.bg 

Запалиха светлините на коледната елха на София 
(Видео) 
 
https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7930578  
   

01.12.2019 

 

 

trafficnews.bg 

Запалиха светлините на коледната елха на София  
 
https://trafficnews.bg/obshtestvo/zapaliha-svetlinite-
kolednata-elha-sofiia-162107/  

 

01.12.2019 

 



web:     www.kambarev.org                                           

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

 

trud.bg 

41 коледни елхи грейнаха в София (СНИМКИ) 
 
https://trud.bg/41-
%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0
%b8-%d0%b5%d0%bb%d1%85%d0%b8-
%d0%b3%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0%d1%
85%d0%b0-%d0%b2-
%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-
%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b8/  

01.12.2019 

 

 

Pic.bg 

Фандъкова запали елхата на София  
 
https://pik.bg/фандъкова-запали-елхата-на-софия-
news888339.html 
 
 

 

01.12.2019 
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vevesti.bg 

Елхата на София грейна пред НДК  
 
http://vevesti.bg/229768/elhata-na-sofia-greyna-pred-
ndk/   
 

 

01.12.2019 

 

 

Dnes.dir.bg 

 
Грейнаха светлините на коледната елха в София 
(снимки+видео)  
 
 
https://dnes.dir.bg/obshtestvo/greynaha-svetlinite-na-
kolednata-elha-v-sofiya-snimki-video  
–

01.12.2019 
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News.bg 

Грейна столичната коледна елха  
 
https://news.bg/bulgaria/greyna-stolichnata-koledna-
elha.html    

01.12.2019 

 

 

m.focus-
news.net 

Кметът на София Йорданка Фандъкова откри 
церемонията по запалване на светлините на 
елхата в парка пред Националния дворец на 
културата  
 
http://m.focus-news.net/?action=news&id=2725047  
  
София. Весели празници и честита нова година! Това 
пожела кметът на София Йорданка Фандъкова, която 
откри церемонията по запалване на светлините на 
елхата в парка пред Националния дворец на 
културата, предаде репортер на Агенция "Фокус". 
"Пожелавам много успехи и подаръци за децата. Бог 
да ни пази", допълни още Фандъкова. В програмата 
за празника са включени томбола с награди за 
децата и изпълнения на вокалните групи 
„Радиодеца“ и „Пламъче“, квартет „Славей“, група от 
школата на Мими Иванова и Развигор Попов, 
фолклорен ансамбъл „Люлин“, стипендианти на 
фондация „Стоян Камбарев“, Хайгашод Агасян, 
Дони и Нети.  
Бояна МАРКОВА 
 

01.12.2019 
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bulphoto.com 

Ето ги финалистите за новата Награда за Kино 355 
на Фондация Стоян Камбарев 
 
http://bulphoto.com/events/54832/ 
 
 

 
 

01.12.2019 

 

 

dnesplus.bg 

Грейна столичната коледна елха  
 
http://dnesplus.bg/News.aspx?n=911450   
 
Тази вечер грейна празничната елха на София. 
Събитието започна в 18.00 часа в парка пред 
Националния дворец на културата, предаде "Нова". 
Столичният кмет Йорданка Фандъкова запали 
светлините на голямото Коледно дърво. Тя пожела 
весели празници на столичани. Заедно с основното 
коледно дърво грейнаха и четиридесет приказно 
украсени живи Елхи на таланта. Те ще бъдат свалени 
след 15-ти януари 2020 г., дарени на Общината и 
засадени, за да сложат началото на нова Гора на 
таланта. Тържеството бе съпроводено с фойерверки 
и голям празничен концерт. Томбола с награди 
зарадва децата. Празникът продължи до 19 часа. В 
празника участваха вокалните групи "Радиодеца" и 
"Пламъче", квартет "Славей", група от школата на 
Мими Иванова и Развигор Попов, фолклорен 
ансамбъл "Люлин", стипендианти на фондация 
"Стоян Камбарев", Хайгашод Агасян, Дони и Нети. В 
празничния 1 декември от 11.00 ч. до 14.00 ч. се движи 
ретро трамвай по маршрут: пл. "Възраждане" - бул. 
"Христо Ботев" - "Петте кьошета" - НДК - пазар "Иван 
Вазов" и обратно. /nova tv 
 

01.12.2019 
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novini.bg 

Кметът Йорданка Фандъкова запали светлините на 
коледното дърво в София  
 
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/571005 
 

01,12,2019 
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Blitz.bg  

Светлините на Коледнаха елха в София грейнаха  
 
https://blitz.bg/obshtestvo/stolitsa/svetlinite-na-
kolednakha-elkha-v-sofiya-greynakha_news712471.html  

01.12.2019 

 

 

frognews.bg 

Грейнаха светлините на Коледната елха  
 
https://frognews.bg/novini/greinaha-svetlinite-
kolednata-elha.html  
 
 

02.12.2019 
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19min.bg 

Грейнаха 40 живи Елхи на таланта  
 
https://19min.bg/news/4/123484.html  
 

02.12.2019 

 

 

sofia.media 

Грейнаха 40 живи Елхи на таланта  
 
https://sofia.media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0
%B8%D0%BD%D0%B8_2/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B
9%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-40-
%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8-
%D0%95%D0%BB%D1%85%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%
B0_24417.html 
  

02.12.2019 
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novinata.bg 

Kаufland България се включи в инициативата „Елхи 
на таланта“ в подкрепа на даровити деца  
 
https://novinata.bg/biznes/kaufland-balgariq-se-
vklyuchi-v-iniciativata-elhi-na-talanta-v-podkrepa-na-
daroviti-deca/   
 

02.12.2019 

 

 

alfarss.net 

Kаufland България се включи в инициативата „Елхи 
на таланта“ в подкрепа на даровити деца  
 
http://alfarss.net/1575367200.html  
  

03.12.2019 
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cross.bg 

Kаufland България се включи в инициативата „Елхи 
на таланта“ в подкрепа на даровити деца   
http://www.cross.bg/talanta-kaufland-bulgariya-
1619401.html   
 

03.12.2019 

 

 

epicenter.bg 

Вандали откраднаха част от коледната украса в 
София (ВИДЕО) 
 
http://epicenter.bg/article/Vandali-otkradnaha-chast-
ot-kolednata-ukrasa-v-Sofiya--VIDEO--/200552/2/0   

03.12.2019 
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topnovini.bg 

Откраднаха част от коледната украса в София  
 
https://topnovini.bg/novini/848911-otkradnaha-chast-
ot-kolednata-ukrasa-v-sofiya  
 

03.12.2019 

 

 

kanal3.bg 

Откраднаха част от коледната украса в София  
 
http://kanal3.bg/news/bulgaria/crime/110227-
Otkradnaha-chast-ot-kolednata-ukrasa-v-Sofiya 
 
  

03.12.2019 
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dunavmost. 
com 

Откраднаха част от коледната украса в София  
 
https://www.dunavmost.com/novini/otkradnaha-chast-
ot-kolednata-ukrasa-v-sofiya 
 
 

03.12.2019 

 

 

novini.bg 

Откраднаха част от коледната украса в София  
 
https://novini.bg/bylgariya/kriminalno/571349    
  

03.12.2019 
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pik.bg 

ГРОЗНО! Откраднаха част от коледната украса в 
София  
 
https://pik.bg/грозно-откраднаха-част-от-коледната-
украса-в-софия-news888899.html  
  

03.12.2019 
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flashnews.bg 

Откраднаха коледна украса в София  
 
https://www.flashnews.bg/otkradnaha-koledna-ukrasa-
v-sofiya/  
 

03.12.2019 

 

 

24chasa.bg 

Откраднаха коледна украса в София  
 
https://www.24chasa.bg/region/article/7938909  

03.12.2019 
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news.bg 

Откраднаха част от коледната украса в София  
 
https://news.bg/regions/otkradnaha-chast-ot-
kolednata-ukrasa-v-sofiya.html  
 

03.12.2019 

 

 

standartnews.c
om 

Откраднаха част от Коледната украса в София  
 
https://www.standartnews.com/balgariya-
krimi/otkradnakha-chast-ot-kolednata-ukrasa-v-sofiya-
408233.html   

03.12.2019 
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vesti.bg 

Откраднаха част от коледната украса на София  
 
https://www.vesti.bg/bulgaria/otkradnaha-chast-ot-
kolednata-ukrasa-na-sofiia-6102862  

03.12.019 

 

 

dariknews.bg 

Откраднаха част от коледната украса в София 
(ВИДЕО) 
 
https://dariknews.bg/regioni/sofiia/otkradnaha-chast-
ot-kolednata-ukrasa-v-sofiia-video-2200795  
  

04.12.2019 
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e-novinar.com 

Откраднаха част от коледната украса в София 
(ВИДЕО) 
http://www.cross.bg/shtastie-doza-vesela-
1603693.html#.XOAE5KRRVQI  

04.12.2019 

 

 

nakratko.bg 

 
Откраднаха част от коледната украса в София 
 
https://nakratko.bg/category/58/184997/  
 

04.12.2019 
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clubz.bg 

Откраднаха част от коледната украса в София  
 
https://clubz.bg/91318-
otkradnaha_chast_ot_kolednata_ukrasa_v_sofiq   

 

04.12.2019 

 

 

bultimes.com 

Откраднаха част от коледната украса в София 
(ВИДЕО) 
 
https://bultimes.com/%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80
%d0%b0%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%85%d0%b0-
%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82-%d0%be%d1%82-
%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0
%b0%d1%82%d0%b0-
%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b0-
%d0%b2/  
  

04.12.2019 
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e-79.com 

Откраднаха част от коледната украса в София  
 
http://e-79.com/news-131709.html 
  

04.12.2019 

 

 

dnes.bg 

Украсата пред НДК издържа 2 дни  
 
 
https://www.dnes.bg/sofia/2019/12/04/ukrasata-pred-
ndk-izdyrja-2-dni.431799 
  

04.12.2019 
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cross.bg 

Вандали задигнаха украсата на коледни елхи  
 
http://www.cross.bg/obyasni-ykrasata-desi-
1619470.html   

04.12.2019 

 

 

alfarss.net 

Вандали задигнаха украсата на коледни елхи  
 
http://alfarss.net/1575449880.html  
 

04.12.2019 
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sofia.media 

Откраднаха част от коледната украса в София 
 
https://sofia.media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0
%B8%D0%BD%D0%B8_2/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%8
0%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%B0-
%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-
%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0
%B0%D1%82%D0%B0-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0-
%D0%B2-
%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_24466.html   

04.12.2019 

 

 

5gmedia.bg 

Задигнаха част от коледната украса пред ндк  
 
http://5gmedia.bg/6532/zadignaha-chast-ot-
kolednata-ukrasa-pred-ndk 
  

04.12.2019 
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slava.bg 

Откраднаха част от коледната украса в София 
 
 https://slava.bg/news/119628.html  
  

04.12.2019 

 

 

targovishtebg.c
om 

Десетокласничка от Втора гимназия сред 10-те 
стипендианти на Фондация „Стоян Камбарев“ 
 
https://targovishtebg.com/търговище/образование/2
7312-десетокласничка-от-втора-гимназия-сред-10-те-
стипендианти-на-фондация-„-стоян-камбарев“ 
 
 

04.12.2019 
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m.fakti.bg 

Откраднаха част от коледната украса в София  
 
https://m.fakti.bg/krimi/429015-otkradnaha-chast-ot-
kolednata-ukrasa-v-sofia 
 
 

04.12.2019 

 

 

novini.vratsa.eu 

Откраднаха част от коледната украса в София  

 
https://novini.vratsa.eu/bg/otkradnaha-chast-ot-
kolednata-ukrasa-v-sofiya/  
 
04 Декември, 21:32      0   Задигнати са и табелките с 
послания на дарителите на "Елхите на таланта” 
Откраднаха част от коледната украса в София. 
Задигнати са и табелките с послания на дарителите 
на "Елхите на таланта”. Средствата от коледната 
инициатива ще помогнат на талантите на Фондация 
“Стоян Камбарев”, както и на 10 даровити деца и 
техните многодетни семейства в нужда. 35-те 
дръвчета бяха поставени на 1 декември, а целта е 
след 15 януари да бъдат засадени, предаде Нова 
телевизия. „Да изчезнат табели и част от украсата е 
абсурдно. Над 7000 играчки сме връзвали 3 
денонощия специално с кабели, за да не бъдат 
откъснати. Смятам, че това е един безобразен акт. 
Има видеонаблюдение и ще разберем кой е 
извършителят”, каза актрисата Деси Тенекеджиева. 
София / България 

04.12.2019 
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borbabg.com 

Две даровити деца от Велико Търново одобрени за 
стипендия от фондация „Стоян Камбарев“ 

 
https://www.borbabg.com/2019/12/05/dve-daroviti-
detsa-ot-veliko-trnovo-odobreni-za-stipendiya-ot-
fondatsiya-stoyan-kambarev/ 
 

05.12.2019 

 

 

blitz.bg 

Коледна приказка оживя в София с "Елхи на 
таланта" СНИМКИ 
 
https://blitz.bg/obshtestvo/stolitsa/koledna-prikazka-
ozhivya-v-sofiya-s-elkhi-na-talanta-
snimki_news713941.html 

 

09.12.2019 
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DaricNews 

"Eлхите на таланта" превърнаха София в Коледна 
приказка 
 
https://darikradio.bg/elhite-na-talanta-prevarnaha-
sofia-v-koledna-prikazka.html  
 

09.12.2019 

 

 

 

blitz.bg 

Такова уникално нещо никога не е правено в София 
СНИМКИ 

 
https://blitz.bg/obshtestvo/stolitsa/takova-unikalno-
neshcho-nikoga-ne-e-praveno-v-sofiya-
snimki_news713941.html 

10.12.2019 
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impressio.dir.bg 

Елхи на Таланта на Деси Тенекеджиева превърна 
София в Коледна приказка  
 
https://impressio.dir.bg/dusha/elhi-na-talanta-na-desi-
tenekedzhieva-prevarna-sofiya-v-koledna-prikazka 
  

10.12.2019 

 

 

 

Dromomania.b
g  

Елхи на таланта греят пред НДК, благодарение на 
сърцати хора 
 
https://dromomania.bg/2019/12/15/%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%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-
%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d1%81-
%d0%b5%d0%bb%d1%85%d0%b8-%d0%bd/  
 

 

15.12.2019 
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bta.bg 

Деси Тенекеджиева: Благотворителната кампания 
"Елхи на таланта" застава зад талантливите деца 
на България  
 
http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/2131757 
 
 

08.01.2020 

 

 

 

blitz.bg 

Елхите на таланта на Фондация „Стоян Камбарев“ 
сбъднаха мечти  
 
https://blitz.bg/obshtestvo/elkhite-na-talanta-na-
fondatsiya-stoyan-kambarev-sbdnakha-
mechti_news723161.html 
 
 

27.01.2020 
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epicenter.bg 

Елхите на таланта на фондация "Стоян Камбарев" 
сбъднаха мечти  
 
 
http://epicenter.bg/article/Elhite-na-talanta-na-
fondatsiya--quot-Stoyan-Kambarev-quot--sbadnaha-
mechti/205096/10/0  
 
 

27.01.2020 

 

 

shash.bg 

“Елхите на таланта” на Фондация “Стоян 
Камбарев” сбъднаха мечти  
 
http://shash.bg/fondacia-stoyan-kambarev/  
 

27.01.2020 
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kafene.bg 

Благотворителната коледна кампания на Деси 
Тенекеджиева изпълни мисията си  
 
http://kafene.bg/%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0
%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82%
d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-
%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0
%b0-
%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%
b8%d1%8f/ 
   

28.01.2020 

 

 

 

blitz.bg  

Деси Тенекеджиева положи началото на Гора на 
Таланта  

 
https://blitz.bg/obshtestvo/desi-tenekedzhieva-polozhi-
nachaloto-na-gora-na-talanta_news748094.html 
 

26.05.2020 
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novini247.com 

София има нова иглолистна Горичка! 35-те 
прекрасни ЕЛХИ НА ТАЛАНТА   
 
http://novini247.com/novini/sofiya-ima-nova-iglolistna-
gorichka-nbsp-35-te-prekrasni-elhi-na-
talanta_2562459.html  
 

 

26.05.2020 

 

 

kafene.bg 

Деси Тенекеджиева създаде гора на таланта  

 
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-
%d1%81%d1%8a%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b4%d0%
b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-
%d1%82%d0%b0%d0%bb/ 

 

26.05.2020 
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shash.bg 

Деси Тенекеджиева положи началото на “Гора на 
таланта” 
 
https://shash.bg/dessy-tenekedjieva-elhi-na-talanta-
iniciativa/ 
  

26.05.2020 

 

 

 

life.dir.bg 

Деси Тенекеджиева положи началото на гора на 
таланта  

 
https://life.dir.bg/zvezdi/desi-tenekedzhieva-polozhi-
nachaloto-na-gora-na-talanta 
  

26.05.2020 
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blitz.bg 

Деси Тенекеджиева положи началото на нова гора 
на таланта  

 
https://blitz.bg/obshtestvo/stolitsa/desi-tenekedzhieva-
polozhi-nachaloto-na-nova-gora-na-
talanta_news748187.html 
  

Публикувана: 26.05.2020 14:35 
София има нова иглолистна Горичка! 35-те 
прекрасни ЕЛХИ НА ТАЛАНТА бяха залесени в Южния 
Парк. Те бяха подарени от Фондация „Стоян 
Камбарев“, благодарение на нейните Коледни 
благодетели - частни лица и фирми, чрез дарителска 
кампания в подкрепа на младите таланти на 
България.  
Събитието бе планувано да бъде публично с всички 
посланици и добродетели, но поради пандемията от 
коронавирус и затоплянето на времето, нямаше как 
повече да се чака и Елхите бяха залесени в 
присъствието на председателя на УС - актрисата и 
продуцент Деси Тенекеджиева и Йосиф Камбарев - 
синът на незабравимия режисьор, патрон на 
Фондацията. 
ЕЛХИ НА ТАЛАНТА се осъществи с изключителното 
партньорство на Столична Община и на приятелите 
от PRО PLANTS- лидер в озеленяването и 
ландшафтния дизайн, които направиха най- 
сериозното дарение и осигуриха всички живи елхи за 
каузата.  
ЕЛХИ НА ТАЛАНТА е поредната блестяща идея на 
Фондация „Стоян Камбарев“, която подпомага 
осъществяването на конкретни творчески проекти на 
откритията си, но за първи път включи и социален 
елемент. 

26.05.2020 

 

 

 

alfarss.net 

Деси Тенекеджиева положи началото на гора на 
таланта  

 
http://alfarss.net/1590500545.html  
 

 

26.05.2020 
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Doromomania.
bg 

ЕЛХИТЕ НА ТАЛАНТА НА ФОНДАЦИЯ „СТОЯН 
КАМБАРЕВ“ СБЪДНАХА МЕЧТИ 

 
https://dromomania.bg/2020/01/27/%d0%b5%d0%bb%
d1%85%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-
%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%
b0-%d0%bd%d0%b0-
%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/  

 

27.05.2020 
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Еpicenter.bg 

Деси Тенекеджиева положи началото на Гора на 
таланта  

 
http://epicenter.bg/article/Desi-Tenekedzhieva-
polozhi-nachaloto-na-Gora-na-talanta/218394/10/0  

30.05.2020 

 

 

Doromomania.
bg 

Деси Тенекеджиева постави началото 
на „Гора на таланта“ 
 
https://bit.ly/33OyTQS 
 

 

30.05.2020 
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Официален сайт и подсайтове 

 Фондация 
“Стоян 
Камбарев” 

http://kambarev.com/  

All time 

 
 

 Фондация 
“Стоян 
Камбарев”  
снимки и 
банер 

 
 

http://kambarev.com/bg/gallery/events/61 
 
 

http://kambarev.com/bg/talentstrees - 
БАНЕР 

 
 

All time 

 

 

Social media  

 
Youtube 
канал  

Фондация     
„Стоян    
Камбарев“ 

ЗВЕЗДНИ ПОСЛАНИЦИ НА ЕЛХИ НА 
ТАЛАНТА - Мария Илиева, Деси 
Тенекеджиева, Миро и Любо Киров    
 
https://youtu.be/Okli60ZrUHM  

All time  

 
Youtube 
канал  

Фондация     
„Стоян    
Камбарев“ 

Адв. Анна Попова - Посланик на ЕЛХИ 
НА ТАЛАНТА 
 
https://youtu.be/gAlrOIfXZ3g  

All time  
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Youtube 
канал  

Фондация     
„Стоян    
Камбарев“ 

Цвети Николова от Катаржина Естейт - 
Посланик на ЕЛХИ НА ТАЛАНТА 
 
https://youtu.be/W7GRY1L5WBM  

All time 

 

 

 
Youtube 
канал  

Фондация     
„Стоян    
Камбарев“ 

Кметът Фандъкова и Звездните 
Посланици на ЕЛХИ НА ТАЛАНТА- 
музикална версия 
 
https://youtu.be/nvQSZizv4IM  

All time   

 
Youtube 
канал  

Фондация     
„Стоян    
Камбарев“ 

Йорданка Фандъкова и Звездните 
Посланици на ЕЛХИ НА ТАЛАНТА- ТВ спот 
 
https://youtu.be/qhbsPwmT2eI  

All time  

 
Youtube 
канал  

Фондация     
„Стоян    
Камбарев“ 

Филм за кампанията ЕЛХИ НА ТАЛАНТА 
2019 

 
https://youtu.be/zIMl-ko5VV0  

All time   

 
Youtube 
канал  

Фондация     
„Стоян    
Камбарев“ 

https://www.youtube.com/user/Foundatio
nKambarev 

  

 

Фейсбук 
страница 
Фондация 
„Стоян 
Камбарев“ 

https://www.facebook.com/foundation.st
oyan.kambarev/ 

All time  
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Банери, Карета, Рекламни материали 
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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 


