
  

ояна Карпатова е родена в град 

Гоце Делчев. Завършва средно 

специално образование в училище за 

изкуства в Димитровград с профил 

„Естрадно пеене“. Малко след завършване 

на средното си образование заминава в 

чужбина, където прилага на практика 

наученото в училище. Опитът й там я прави 

по-силна, учи я на отговорност, 

постоянство и дисциплина. След 

няколкогодишно отсъствие от страната тя 

разбира, че иска да продължи музикалното 

си развитие в България. Затова се завръща 

и продължава своя музикален път на родна 

земя. Работи като соло певица и вокал на 

изпълнители от родната сцена. Трупа опит 

в сферата на изпълнителското изкуство и 

изявите пред публика, но знае, че един ден 

ще надгради музикалното си образование. 

Така настъпва моментът, в който решава да 

направи тази стъпка.  

„Знаех, че искам нещо повече, вече 

бях готова и имах потребност да 

продължа своето образование и се 

насочих към специалност 

„Изпълнителско изкуство (поп и джаз 

пеене)“ в Югозападния университет 

„Неофит Рилски“, споделя Бояна.  

Вече семейна и с дете тя знае, че няма 

да й бъде никак лесно. Не липсват и 

обезкуражаващи мнения от страна на 

близки и познати. Това я подтиква още по-

страстно и пламенно да преследва своята 

цел – да учи и да продължи към необятното 

в музиката.  

 

  

 

 

 

 

 

Какво толкова можеш да научиш за 

пеенето, или го можеш или не? На този 

често задаван въпрос тя отговаря, че 

музиката е безгранична, че много хора 

умеят да пеят, но точно това шлифоване 

или моделиране в пеенето се нарича 

изкуство. Според нея това може да бъде 

постигнато благодарение на практиката и 

правилните насоки от преподавателите – 

специалисти, които среща в Югозападния 

университет „Неофит Рилски“.  

Бояна споделя, че е благодарна на 

своите преподаватели, от които научава 

много. Те й помагат да открие нови 

хоризонти пред себе си. Тя вярва, че човек 

е голям, колкото са големи мечтите му и че 

една крачка в правилната посока, може 

напълно да промени дестинацията. Затова е 

изключително щастлива от факта, че 

предприема тази крачка, а образованието – 

то винаги води към успех.  
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Бояна КАРПАТОВА 

 Певица 

Бакалавър „Изпълнителско изкуство  

(поп и джаз пеене)“ 



 

           „Много е важно човек да открие 

себе си и да знае какво иска, а как да го 

постигне… търсейки, ще намери 

отговора“, споделя талантливата  

изпълнителка.  

           Тя винаги е искала да остави нещо 

след себе си и смята, че това е една от 

красотите на живота. Затова решава да 

направи песен, за която събира голям екип 

от специалисти. Заедно създават песента 

„Молитва“. В момента Бояна работи върху 

създаването на авторска музика и й 

предстоят още много проекти.  

Посланието, което отправя към 

всички настоящи и бъдещи студенти е:  
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          „Мечтайте и бъдете безгранични в 

любовта към всичко онова, което ви кара 

да се чувствате щастливи.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ако се занимавате с музика и искате да 

преминете към изучаването й на по-

професионално ниво, въпреки 

многобройните съвети, трудностите и 

неволите по пътя, и въпреки всичко, го 

направете. Ако се събуждате и искате 

да промените нещо, започнете от днес – 

какъв по-подходящ момент от 

настоящия... Искам да кажа ”просто 

живейте”, а ако сте решили да 

запишете да учите, това е най-верният 

път към успеха!“   


