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Музикантите от Intelligent Music 
Project подариха ретро пиано на 

Летище София

Българският представи-
тел на Евровизия 2022 
Intelligent Music Project 
замина за Торино, за да 
представи страната ни на 
престижния конкурс, кой-
то започва след броени 
дни и ще бъде излъчен на 
живо по БНТ1 на 10, 12 и 
14 май от 22:00 ч.
Минути преди делегаци-
ята да се качи в самолета 
за Италия, музикантите 
от Intelligent Music Project 
официално подариха на 
Летище София красиво 
ретро пиано, което ще 
бъде разположено на Тер-
минал 2.
„Идеята ни дойде по вре-

ме на многобройните ни 
пътувания из Европа през 
последните два месеца. 
На почти всяко летище 
имаше поставено пиано, 
на което всеки може да 
седне и да посвири. Зами-
слихме се, че в България 
няма подобна „инстала-
ция“ и решихме да поп-
равим това. Пианото е 
изключително красиво, 
много старо, но много 
добре запазено. Доскоро 
го използвахме в студио-
то, но то вече си има нов 
дом. Нека всеки, който 
има желание да посвири 
на него, да го направи 
без да се притеснява, за-

щото с музика светът е 
по-хубав! Благодарим и 
на Летище София, е се 
съгласиха да осъщест-
вим тази идея. През 2022 
г. предприятието чества 
своята 85-а годишнина 
и това е нашият подарък 
за тях“, разказаха българ-
ските представители на 
Евровизия.
Intelligent Music Project 
призоваха всеки, кой-
то реши да посвири на 
пианото, да се заснеме 
и да качи видеото в со-
циалните мрежи с хаш-
таг  #playintelligentmusic, 
като самите те дадоха 
пример, изсвирвайки на-
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живо песента „Intention“, 
с която ще представят 
България на Евровизия в 
Торино.
България и Intelligent 
Music Project са част от 
първия полуфинал на 
конкурса, който ще се 
проведе на 10 май. Стра-
ната ни ще се представи 
на сцената под номер 
седем. Участието на Бъл-
гария на Евровизия се 
осъществява чрез пуб-
лично-частно партньор-
ство между Българската 
национална телевизия 
и продуцентска къща 
Intelligent Music Ltd.

На тържествена цере-
мония в Милано бъл-
гарският еврокомисар 
Мария Габриел бе отли-
чена с наградата „Жена  
новатор“ на авторитет-
ната италианска асоци-
ация „Osservatorio Tutti 
Media“,  обединяваща ут-
върдени компании в ме-
дийната индустрия и ко-
муникациите.  Високият 
приз се връчва на жени, 
които не само разруша-
ват стереотипите, но са 
изявени лидери и имат 
значим принос в раз-
лични сектори на обще-
ството, мотивирайки по-
вече последователки да 
следват техния пример. 
Поредното признание за 
работата си в подкрепа 
на видимостта на талан-

та на жените, тя получи 
само месец, след като бе 
обявена за една от 100-
те най-влиятелни жени в  
европейската политика за 
стартъпите. 
„Приемам тази награда 
като признание за по-
стигнатите резултати 
през годините, но също и 
като признание за всички 
жени, полагащи големи 
усилия да докажат свои-
те знания и умения във 
всички сектори на ико-
номиката и обществото. 
Това високо отличие за 
мен е и отговорност да 
продължа интензивната 
работа за още конкретни 
проекти и инициативи, 
чрез които да вдъхнем 
доверие и кураж на  же-
ните да бъдат смели в 

професионалното си 
развитие, в науката, тех-
нологиите и  предпри-
емачеството“, коментира 
Мария Габриел. 
Българският еврокоми-
сар реализира редица 
инициативи, извеждащи 
постиженията  на жени-
те на преден план, така 
че те да станат ролеви 
модели и източник на 
вдъхновение и за други: 
В Европейската година 
на младежта – 2022-ра 
стартира кампанията „Тя 
е лидер“, която откроява 
таланта и силните стра-
ни на младите жени от 
всички държави членки 
на Европейския съюз. 
Освен това, за първи път 
критерии за оценка по 
програма „Хоризонт Ев-

ропа“ ще бъдат планове 
за равенство между мъ-
жете и жените във всич-
ки институции, които ще 
получават финансиране 
по програмата. Също 
по нейна инициатива, 
Европейският съвет по 
иновациите тази година 
ще подкрепи 130 стартъ-
пи, ръководени от жени, 
благодарение на увеличе-
нието на бюджета от 2 на 
10 милиона евро. 
„Само за две  години, 
броят на новосъздадени-
те от жени компании, по-
лучаващи финансиране, 
нарасна от 8 на 29 про-
цента. Амбицията ми е 
тази година поне 40% от  
финансираните стартъпи 
да бъдат ръководени от 
жени“, сподели българ-
ският еврокомисар.
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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 
Уважаеми господин Боримечков, 

Позволете ми да поднеса поздравленията си по повод Вашия личен празник, с 
чувство на признателност за развитието, усъвършенстването, популяризирането и 
разширяването на достъпа до българския книжовен език, както и за активната 
дейност по време на ежегодното провеждане на Международния форум „Българско 
наследство“– Балчик, България. 

Като директор на форума високо ценя Вашия принос и в реализирането на 
фолклорните конкурси – един от нюансите на съхранената българска историческа 
памет! Останете все така верен пазител на културно-просветителската дейност, с 
вяра и самочувствие в градивния път!  

Бъдете горд от високите постижения, преуспявайте всеки ден, получавайте 
признателността на хората и се радвайте на много читатели! 

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН! 

 

С уважение,  

Маруся Костова – Директор  

на МФ „Българско наследство”  

Балчик, България 

01.05.2022 г. 

Минути преди заминаването си за Торино групата 
изсвири българската песен на Евровизия „Intention”

Българският еврокомисар Мария Габриел – 
носител на престижната награда „Жена новатор на 

годината“

В годишника на Държавния Тараклийски университет в Молдова е 
включена  краеведската статия “За първи път в Буджака”, с автор Маруся 
Костова. Организатор  на изданието  е  доц. д-р Васил Кондов, известен с  
прецизната си  редакторска работа, дългогодишен студентски преподавател, 
бивш ректор на ТДУ „Григорий Цамблак” Молдова.


