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Националната камара за мода на България с нови хоризонти 
Седмицата на модата се променя в модерен и обединяващ търговски формат 

Възстановява се националния конкурс за млади дизайнери 
„Моден Изгрев”/Fashion Rise с Европейски мащаб

В първото за 2016 година заседание на УС на Националната камара за мода на България, взетите решения, 
влезли в сила от днес, дават широк път към нови хоризонти и необятни възможности за членове и партньори на 
национално-представителната неправителствена организация за мода на България. 

На основание пълен анализ на ситуацията с модната индустрия на страната, основния приоритет, който 
остава е да се засили националното и международно развитие и защита на представителите на модната ни 
общност, но и същевременно с това  да се издига националния ни авторитет като една от най-значимите в 
областта на модата Европейски нации- водещ фактор в Европейския и глобален моден мениджмънт. 

Не само българската шевица, впечатляваща по подиумите в колекции на международни дизайнери трябва 
да  бъде  повода  ни  за  гордост,  но  и  разкриване  на  огромния  потенциал,  който  носят  Българските  модни 
дизайнери,  Фотографи,  Топ  Модели,  Коафьори,  Гримьори,  Стилисти,  Продуценти  и  армия  от  Модни 
медии,  Блогъри,  ТВ  и  радио  предавания  и  страници  за  мода  и  стил-  това  е  задача  Номер  1  на  УС  за 
постигане на ясен и видим икономически резултат за всеки от тях.

Безспорно възможностите, които дава спечелената титла на единствения Български град Пловдив да бъде 
Европейската  столица  на  културата  2019 и  пакета  от  мерки  на  ЕК,  Българско  Правителство  и  Общински 
институции в подкрепа на това важно домакинство, заслужават особено внимание и подсилване чрез вплитане на 
авторитетната  Българска  мода  в  обединяващ  и  престижен  Европейски  моден  подиум  на  Българска  територия. 
Тези  нови  възможности  са  обективното  основание  за  пълна  промяна  и  нова  Програма  от  дейности,  които  УС 
заложи от настоящата 2016г. до 2020 и вече работи по тяхната реализация. 

Националната Седмица на модата на България е основната сред тях. Стартирала през септември 2000г. и 
стратегически  таргетирана  в  отделни  събития  за  различните  стилове  мода,  от  предстоящото  30-то  издание  тя 
приема изцяло нов модерен и обединяващ търговски формат. В едно главно събитие, с локация в Пловдив, под 
името  Седмица  на  модата  България/Fashion  Week  Bulgaria, два  пъти  годишно  в  периода  1-7  април и 
октомври всеки отделен стил мода ще има представяне в самостоятелен ден, предназначен за директни клиенти и 
за търговци на едро. Дизайнерите на сватбена мода и услуги ще бъдат представяни в специализирана  Сватбена 
Седмица  на  модата  в  сватбения  център  на  България-  Асеновград  в  периода  24-30 юни  2016г. Целта  на 
настоящите промени е да се осигури пълен търговски обхват за продажби на колекциите на участващите модни 
дизайнери пред нарастващия брой от регистрирани търговци и търговски партньорства за мода от цял свят.

Тук е мястото да подчертаем, че Националната камара за мода на България се разграничава напълно 
от събитието   Sofia Fashion Week   в Хотел Маринела, София  , дублиращо търговската ни дейност с национална 
търговска  марка,  регистрирана  в  противоречие  с  националното  и  европейско  законодателство.  В  тази  връзка, 
поради влязлата в ход процедура по заличаване на същата тази търговска марка и поради открито наказателно 
производство  към  нейните  притежатели  и  организатори  с  наличие  на  данни  за  извършени  злоупотреби  с 
интелектуална собственост върху търговски марки на ЕС на територията на Р.България, Националната камара за 
мода  на  България  няма  да  организира  Софийска  Седмица  на  модата  до  приключване  на  горепосочените 
административни и прокурорски процедури. Резултатите от този неприятен за България акт ще бъдат оповестени 
публично по законен ред.
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Националната  камара  за  мода  на  България  притежава  ексклузивно  правата  върху  търговската 
марка  Седмица  на  модата  на  български  и  английски  език  от  2002г.  и  чрез  общоевропейски  лиценз 
посредством  Европейски  Моден  Съвет  със  защита  от  ЕС  от  2012г..  Чрез  тях,  в  засилена  програма  на 
международен  обмен,  всички  български  дизайнери,  участващи  в  Седмицата  на  модата  на  България  и  приели 
членство  в  Камарата  за  мода  ведно  с  Етичния  моден  кодекс  на  Европа,  получават  ротационни  участия  на 
международен  подиум,  но  вече  не  само  в  Модните  седмици  на  стария  континент.  От  2016 г.  в  програмата  за 
международен обмен са включени  Седмиците на модата в Ню Йорк, Вашингтон ДС, Лос Анжелис и Маями 
като се финализират партньорствата и с модните форуми в Русия, Азия, Африка, Южна Америка и Австралия.

Международната  подкрепа  и  признание  на  Българските  модни  творци  продължава  с  настоящото  12-то 
издание  на  Български  Модни  Награди в  национален  и  между-континентален  формат  и  Награден  фонд 
„Седмица на модата”, който тази година е в размер на 120 000 евро. Националните номинации са открити до 16-
ти  март,  а  международните  до  16-ти  април  т.г.  с  финал,  традиционно  провеждан  онлайн  на  16-ти  юли,  а  за 
иновацията на първите  Български Награди за Стил, номинациите са текущи през цялата година със сезонна и 
годишна класация през декември.

Новото от 2016г. е още възстановяване на успешния Национален конкурс за млади дизайнери „Моден 
Изгрев”, но вече в Европейски мащаб. Той е предназначен за млади дизайнери до 30-годишна възраст с краен 
срок 31-ви март за изпращане на модни скици в конкурсните категории. Финалите с модно ревю на най-добрите, 
Дизайнерска  борса  и  Европейска  Работна  Банка  за  ангажименти  може  да  очаквате  през  октомври. Тогава  ще 
отбележим  и  6-та  година  от  създаването  на  Националната  Академия  за  Мода  на  България и  нейните  25 
проспериращи Школи за професионално образование и обучение по мода.

От тази година специално внимание ще има и към Фотографската гилдия. Националната камара за мода 
на  България  прие  поканата  да  представлява  България  в  Европейската  Асоциация  на Професионалните 
Фотографи и в Световната Фотографска Купа. Програмата се разработва и ще бъде обявена скоро ведно и със 
старт в България на Фестивала за модни филми, чиято главна задача е да свърже аудиториите с предния план на 
нарастващата глобална мода, с красотата и стила на живота като филмово явление.

Бъдете активни и бъдете заедно с нас за разрастване на Вашите творчески дейности и реализация на идеи 
чрез  всички  наши  законно  регламентирани  и  престижни  дейности,  които  обвързваме  с  благотворителност  в 
защита  на  5-те  ни  основни  каузи: Подкрепа  на  донорството  на  генетичен  материал  за  преодоляване  на  
демографския  срив  на  България;  Подкрепа  на  здравеопазването  за  представители  на  модната  индустрия;  
Подкрепа  на  образованието  на  деца-сираци  и  деца,  родени  от  донор;  Подкрепа  на  предприемачеството  за  
реализация  на  иновативни  творчески  идеи  и  петата  не  по-малко  значима  кауза  за  Опазване  на  културното  
наследство и Екология в България.

Благодарим на всички медии и партньори за подкрепата, тази престижна програма да се случи и развива за 
благото на творческа България.

Управителен Съвет на Национална камара за мода на България

Пловдив, 1-7 февруари 2016 г.

За медийни контакти: press@camaramoda.bg 
За контакти с екипа на Седмица на модата: fashionweek@camaramoda.bg 
За контакти с екипа на Български Модни Награди: awards@camaramoda.bg 
За Конкурса за млади дизайнери „Моден Изгрев”: fashionrise@camaramoda.bg 
За Българската Асоциация на Модните Фотографи: photo@camaramoda.bg 
За спонсорства, реклама и търговска дейност: adv@camaramoda.bg 
За контакти с Правен отдел: law@camaramoda.bg & legal.comm@europeanfashioncouncil.eu 
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