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Д-р Милен Врабевски подкрепя родолюбивите начинания на МФ „Българско на-
следство“ в Балчик, България, със зам.-кмета на Община Балчик г-н Димитрин 
Димитров.                                                                                  Фото Кольо ГАНЧЕВ

Intelligent Music Project ще 
представи България на 
Евровизия 2022 по БНТ

Българската супергрупа представя страната ни на конкурса в Италия през май следващата годи-
на с песента Intention. Вокалистът на Rainbow, Рони Ромеро, е в състава на българското участие

България отново ще е 
на сцената на Евровизия 
през  май 2022 г. в Тори-
но, Италия. Страната ни 
ще бъде представена от 
супергрупата Intelligent 
Music Project. 14-тото 
участие на България на 
престижния междунаро-
ден конкурс е в партньор-
ство между Българската 
национална телевизия и 

продуцентската компа-
ния Intelligent Music Ltd. 
Това обявиха на специ-
ална пресконференция 
генералният директор на 
Бългаската национална 
телевизия ЕмилКошлуков 
и д-р Милен Врабевски – 
създател, продуцент и ав-
тор на музиката и тексто-
вете на Intelligent Music 
Project.

Начело на Intelligent 
MusicProject, като неиз-
менна част от състава, 
ще застане настоящият 
вокалист на легендарната 
група на Ричи Блекмор 
Rainbow – Рони Ромеро. 
Заедно с него, на сцената 
на Евровизия догодина 
ще се качат и останалите 
музиканти от групата – 
Стоян Янкулов-Стунджи, 

Бисер Иванов, Славин 
Славчев, Иво Стефанов и 
Димитър Сираков. Те ще 
представят България с пе-
сента Intention (Намере-
ние).  Автор на музиката 
и текста е д-р Милен Вра-
бевски. Той споделя, че 
песента поставя въпроса 
за личната вътрешна бор-
ба на всеки от нас с оста-
релите модели на вяра и 
поведение, които ни дър-
пат назад. Песента ще е 
готова съвсем скоро, а фе-
нове на групата ще могат 
да я чуят на предстоящото 
им турне през декември, 
веднага след официално-
то ѝ представяне в ефира 
на БНТ 1. 
„БНТ ще продължи тра-
дицията за участие на 
България на най-престиж-
ния музикален конкурс в 
Европа. Като обществена 
медия, наш дълг е да отво-
рим вратите на българска-
та музика към света. През 
2022 ще представим стра-
ната ни с рок на световно 
ниво и се надявам песента 
да бъде оценена и подкре-
пена, както в България, 
така и в чужбина.“, заяви 
генералният директор на 
БНТ, Емил Кошлуков.
„С оглед утвърждаващата 
се тенденция за завръ-

щане на рок музиката на 
европейската сцена, с на-
шите партньори от БНТ 
вярваме, че този между-
народен, но в основата 
си напълно български 
проект, работещ изцяло 
за името на България по 
света, ще представи пове-
че от успешно страната ни 
на предстоящото издание 
на Евровизия. Вече над 10 
години с екипа ми рабо-
тим на най-високо светов-
но ниво – самият факт, че 
рок величия от такъв ранг 
са били част от Intelligent 
Music Project и са припо-
знали себе си в музиката 
ни, говори за безкомпро-
мисния професионали-
зъм, който винаги сме вла-
гали и ще вложим и сега в 
участието ни в конкурса. 
Повече от 20 години се 
занимавам с родолюби-
ви каузи, както в лично 
качество, така и с моята 
Фондация „Българска па-
мет”. Приемам този кон-
курс именно като такава 
кауза. Всичко, което съм 
направил и постигнал до 
момента, е гарант за това, 
че заедно с екипа ми ще 
направим всичко, което 
зависи от нас, за да пред-
ставим достойно Бълга-
рия на европейската му-

зикална сцена“,коментира 
д-р Врабевски.
„С Intelligent Music Project 
сме заедно почти от три 
години. Чувствам се като 
част от тази група и за 
мен ще е удоволствие да 
участвам в българското 
представяне на Еврови-
зия. Спомням си как пре-
ди години със сина ми 
стояхме пред телевизора и 
гледахме конкурса, а сега 
аз съм този, който ще се 
качи на голямата сцена.“, 
признава вокалистът Рони 
Ромер.

За Intelligent Music Ltd. 
Продуцентската къща 
Intelligent Music Ltd. е 
основана през 2010 г. от 
българския бизнесмен, 
филантроп и меценат 
д-р Милен Врабевски, с 
цел популяризиране на 
съвременната българска 
музика и култура по све-
та. Малко след това ста-
ва факт и рок проектът 
Intelligent Music Project, 
създаден и продуциран 
именно от д-р Врабевски, 
който е автор на музика-
та и текстовете на всич-
ки издадени до момента 
шест албума на групата. 
Основната му мисия, как-
то и тази на музиканти-

те, участващи в групата, 
е да се покаже на света, 
че в България може да 
се създава музика на све-
товно ниво. В основата 
си Intelligent Music Project 
е българска група, в коя-
то участие взимат едни 
от най-изявените родни 
музиканти – Стоян Ян-
кулов-Стунджи, Славин 
Славчев, Бисер Иванов, 
Боби Косатката, Дими-
тър Сираков, Иво Сте-
фанов, Лина Никол и Са-
муел Ефтимов. Във всеки 
един от шестте албума, 
издадени до момента, 
участват и рок звезди 
от световна величина. 
През годините част от 
състава са били Саймън 
Филипс (TOTO / Protocol), 
Джон Лоутън (Uriah 
Heep, Lucifer`s friend), 
Джоузеф Уилямс (TOTO), 
Рони Ромеро (Rainbow), 
Джон Пейн (Asia), Карл 
Сентaнс (Nazareth), Боби 
Рондинели (Rainbow, 
Black Sabbath), Тод Сукър-
ман (Styx), Нейтън Ийст 
(Ерик Клептън, Стиви 
Уондър, Майкъл Дже-
ксън, ТОТО и др.), Тим 
Пиърс (Фил Колинс, Май-
къл Джексън, Джо Кокър 
и др.), Ричард Грисман 
(River Hounds) и др. 

На 23 декември 2021 г. приключва проект 
BG05M9OP001-2.037-0002 „Подобряване достъпа 
до социални услуги и до по-добра пригодност за 
заетост в Община Балчик“, изпълняван по Адми-
нистративен договор, подписан между Министер-
ството на труда и социалната политика, Община 
Балчик и МИГ Балчик-Генерал Тошево 
Проектът бе свързан с предоставяне в дома на со-
циалните услуги „Болногледач“ и „Домашен по-
мощник“. 
Основната цел на проекта бе да  бъдат предоставе-
ни социални услуги и качествена грижа в домашна 
среда за възрастни в риск и с увреждания. Чрез из-
пълнение на заложените  дейности  се осъществи:
-  насърчаване участието на пазара на труда 
и възстановяване на трудовата активност на члено-
вете на семейства, които не работят за да се грижат 
за  лица  с увреждания и в риск.  
- подобрен достъпа до услуги за кариерно 
развитие и на хората с увреждания, с право на ра-
бота, чрез повишаване мотивацията им за незави-
сим и самостоятелен начин на живот, и предоставя-
не на равни възможности  за заетост и интеграция 
на пазара на труда
Подпомагането на  нуждаещите се от социална 
подкрепа и от подкрепа за заетост допринесе за 
подобряване на доходите и стандарта на живот на 
местната общност.  
Интегрираните услуги за възрастни хора и хора с 
уврежданиявключваше освен предоставянето на 
социалните услуги и здравни грижи, и консулта-
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ции от психолог.Избраните по проекта медицинско лице и психолог ежемесечно 
провеждаха посещения при потребителите на услуги. 
Дейността по „Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване 
участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на 
семейства /възрастни хора, зависими от грижа, пълнолетни лица с увреждания/“  
включваше подбор на нуждаещите се от грижи. На всеки един от кандидатите бе 
изготвенаиндивидуална оценка на потребностите.Съгласно оценката бе съставен 
списък на ползващите услуга, с тях бе подписан договор и индивидуален план 
за подкрепа.
С желаещите да предоставят услуги бе проведено интервю, а одобрените канди-
дати преминаха курс за обучение. С преминалите успешно обучение  по профе-
сия  „Болногледач“ се сключиха трудови договори.
Психологът  осигуряваше почасови услуги  по предварително изготвен график 
за домашни посещения в семейна среда на потребителите и на предоставящите 
услугите. За своята дейност ежемесечно изготвяше доклади и отчети.
Дейността за„Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост 
на хората с увреждания в трудоспособна възраст чрез интегрирани комплексни 
мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в общността“ бе насочена към  
интеграция на хората с увреждания, посредством улесняване достъпа им до за-
етост.
Бе проведено предварително консултиране с лица от целевата група и  3 лица 
бяха насочени към обучение по професия „Болногледач“ и бяха включени в за-
етост.
Дейността за „Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, 
в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи“ бе свързана с извърш-
ване на   медицинско и здравно консултиране, поддържане на контакти с личните 
лекари, а при необходимост и със здравните заведения в Община Балчик, измер-
ване на витални показатели, консултиране за хигиена и хранене, съдействие за 
осигуряване на медикаменти и други медико-социални дейности. 
За работата на медицинския специалист и психолог се обособи работно помеще-
ние, за което бе доставено обзавеждане и оборудване, а за медицинския специа-

лист бе закупено преносимо оборудване(лекарска 
чанта, стетоскопи, отоскоп, спекулми, пръстов 
пулс и оскиметър, дефибрилатор, ЕКГ –апарат, 
необходими за предоставяне на  здравни грижи в 
дома на потребителите на услуги.
 Екипът на проекта предприе и инициа-
тива за информиране на  работодатели с цел запо-
знаването имс нормативните документи, указващи 
както помощта, която държавата осигурява при 
наемането на работа на човек с увреждане,  така и 
със задълженията, които имат при разкриването на 
такова работно място. 

Проектът BG05M9OP001-2.037-0002 „Подобрява-
не достъпа до социални услуги и до по-добра при-
годност за заетост в Община Балчик“ се изпълнява 
в периода от 23.12.2019 г. до 23.12.2021 г. поОпера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020, чрез водено от общностите местно раз-
витие, Процедура за подбор на проектни предло-
жения BG05M9OP001-2.037 МИГ Балчик - Генерал 
Тошево – Мярка 19.2/2.2-2 „Активно приобщаване 
с оглед насърчаване на равните възможности, по-
добряване достъпа до социални услуги и до по-до-
бра пригодност за заетост“

Общата стойност на предоставените средства за 
безвъзмездна финансова помощ  за изпълнение на 
проектното предложение е 372 848,35 лв., от които 
316 611,70 от  ЕСФ(Европейски социален фонд)  и 
55 872,65  - Национално съфинансиране.

Проект  BG05M9OP001-2.037-0002 „Подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост в Община Балчик“


