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Проектът „Мтел талант“ подкрепя младите хора и техните проекти в областта на 

изкуството, науката, културата и спорта. Той има за цел да открива младите надежди, 

да развива ума и таланта им и да им предоставя необходимата публичност, така че 

успехите им да достигнат до повече хора. Проектът насърчава успели младежи, 

независимо от сферата им на дейност, и е част от новата цялостна корпоративно 

социална програма на Мтел. Благодарение на Мтел талант всеки един финалист на 

програмата ще получи шанс да направи първите си стъпки към професионална 

кариера в своята област. 

Именно това вече се случва с Люба Илиева - участничката, която първа отпадна от 

надпреварата в музикалното шоу X Factor. Люба трогна хората с искрения си призив 

да не бъде забравяна в емоционалната вечер, в която напусна шоуто, което и даде 

шанс да се докосне за пръв път до мечтата си – да пее на голяма сцена. Хората 

продължиха да окуражават кариерата и дори след отпадането й. Желанието на Мтел 

да се вслушва в думите и предочитанията на хората, показаха на компанията, че Люба 

е един от младите хора, който проектът „Мтел талант“ може да подкрепи, като 

продуцира дебютната самостоятелна песен на младата певица. Тя вече имаше своите 

изяви на голяма сцена и след края на музикалното реалити. Люба беше гост 

изпълнител на концерта, организиран от Loop, в който взеха участие и утвърдените 

любимци на тийнейджърите Революция Z и Били Хлапето. След края му Люба сподели 

с последователите си „Любовта е музика! Аз силно вярвам в това. Именно любовта 

към музиката ми помогна да стигна до тук. Когато правим всичко с желание, търпение 

и любов, резултатите не закъсняват“. 

Люба оказа значителна подкрепа и на следващите таланти, борещи се за собствена 

кауза - гимназия с преподаване на английски език в Бургас и Софийска математическа 

гимназия. Бургаското училище имаше за цел да построи „Отворена класна стая”, за да 

предостави пространство за изява на артистичните си натури и да превърне ученето в 

по-приятен процес. Софийската математическа гимназия, от своя страна, се бореше да 

изпрати отличния си отбор, победител от редица световни математически форуми, на 

състезание, организирано от университета в Харвард. Гласуването приключи в полза 

на Софийската математическа гимназия и те се превърнаха във втория Мтел талант. 

 

 



 

 



 


