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КОИ СМЕ НИЕ?
Фондация „Българска памет“ е основана през 2007 г. от
д-р Милен Врабевски. Тя се занимава с разработване на креативни
европейски проекти, насочени към образованието, реализацията
и европейската перспектива на младите хора. Фондацията е
двигател на множество инициативи, свързани със съхранението
на българското културно-историческо наследство и с
борбата с демографската криза в България.

3

Скъпи приятели,
С гордост Ви представям Годишния отчет за дейността на Фондация
„Българска памет“ през 2017 г. Аз и целият екип на Фондацията силно вярваме,
че добавянето на стойност в живота на околните е формулата за просперитет,
успех и щастие, която всеки един човек търси.
С този доклад представяме нашата визия за това как през 2017 г. участвахме
в оформянето на средата за живот в България и извън нея, реализирайки
стратегическите приоритети на Фондация „Българска памет“, рамо до рамо
със своите съмишленици от неправителствения сектор, академичните среди,
медиите, местните, националните и европейските институции. Обръщам се
с благодарност и признателност към всички тях и особено към Фондация „Ханс
Зайдел“, Представителството на Европейската комисия в България и Община
Варна за подкрепата, която ни оказаха и през 2017 г.
Пожелавам на всички приятно четене и вдъхновение в следващите страници!

Д-р Милен Врабевски
Председател на Фондация „Българска памет“
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НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ
Изграждане на икономика на знанието и реализация на младите хора в
България и Европа;

КОИ СМЕ НИЕ?

1
2

Образователни инициативи за интеграция, социализация и европейска
перспектива на младите хора в България и българските общности от историческата диаспора в съседни на ЕС държави – Сърбия, Република Македония
(БЮРМ), Албания, Молдова и Украйна;
Утвърждаване на националното чувство у най-младите чрез инициативи
за опазване на българското културно-историческо наследство;

3
4

Инициативи за борба с демографската криза и устойчивото
регионално развитие в България и Европа.

Нашата мисия е да възпитаваме младите хора в духа на европейските ценности, междукултурния диалог и многообразието на общоевропейското културно наследство.
Като резултат от всички реализирани проекти през 10-те години от съществуването на
Фондация „Българска памет“ и партнирайки си с национални и европейски институции, бизнес,
неправителствени и академични организации, в обучителните модули са участвали близо 6 000
млади хора от България и от българската историческа диаспора.
Фондация „Българска памет“ е член на Обществения съвет по въпросите на младежта към
министъра на младежта и спорта.
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НАШАТА ДЕЙНОСТ
И ПОСТИЖЕНИЯ
ПРЕЗ 2017
ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ
РОДОЛЮБИЕ
ДЕМОГРАФИЯ
ОБЩЕСТВО

2017 г. - 2018 г.

„ПЪТ КЪМ УНИВЕРСИТЕТА“

икономика на знанието
реализация на младите хора
европейска реинтеграция на историческата диаспора
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Всяка година броят на желаещите и обучаваните се увеличава, като в началото на проекта през
2010 г. те са 20; през 2011 г. – 70; 2012 г. – 299; 2013г. – 458; 2014 г. – 465; 2015 г. – 500;
2016 г. – 539, 2017 г.- 482, а през учебната 2017-2018 те са 566. Учениците са от общините Якоруда, Гоце Делчев, Белица, Хаджидимово, Сатовча, Доспат, Сърница и Тервел.

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

За 8-ма поредна година д-р Милен Врабевски и Фондация „Българска памет“ дадоха началото
на инициативата „Път към Университета“. Нейната основна цел е да подготви младежи от
малки населени места в Югозападна и Североизточна България за кандидатстудентските изпити и матури чрез финансиране, организиране и провеждане на кандидатстудентски курсове.
Участниците са младежи, живеещи в отдалечени населени места, с ограничени възможности за
развитие или от семейства с нисък социален статус. Курсовете са по български език и литература, философия, биология, химия и география.

Като резултат над 85% от младежите се класират успешно за следване във висши учебни заведения в България и Европа.
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10-14 април 2017 г.

XX Пролетен семинар „Силна национална идентичност – силна европейска идентичност“ се проведе
под мотото: „България 2017 – 10 години част от Европейския съюз, период на предизвикателства, възможности и научени уроци“. Идеята на ежегодния проект е да изгражда европейска идентичност чрез по-добро взаимно разбиране и по-тясна европейска интеграция между
повече от 200 млади хора от България, Украйна, Молдова, Сърбия и Република Македония (БЮРМ), а за
първа година се включиха и младежи от Румъния, Албания и Гърция.
В рамките на семинарa, участниците се запознаха с развитието на европейската идея, предизвикателствата и възможностите пред ЕС, европейската перспектива пред страните от Източното
партньорство и Югоизточна Европа, научените уроци oт 10-годишното членство на България в ЕС.
Младите участници имаха възможността да научат повече един за друг и да получат ценна образователна и професионална ориентация от събеседници с богат опит чрез проведените сесии, включени
в програмата на семинара.
Специални гости на откриването на семинара бяха д-р Милен Врабевски - Председател на Фондация
„Българска памет“, Росен Плевнелиев – Президент на Р. България (2012-2017), Иван Портних, кмет на
гр. Варна, Огнян Златев - ръководител на Представителството на ЕК в България, д-р Клаус Физингер – рег. директор за Югоизточна Европа на Фондация „Ханс Зайдел“, Богдан Мирчев - представител
на Фондация „Ханс Зайдел“ за България, д-р Андрей Ковачев - евродепутат и д-р Моника Панайотова,
зам.-министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „МЛАДИ ВИРТУОЗИ“
За поредна година д-р Милен Врабевски подкрепи провеждането на едно от най-престижните събития в музикалния календар – Международен конкурс „Млади виртуози“, организиран от
Фондация „Млади виртуози“ и НМУ „Любомир Пипков“. XIII-то издание на конкурса се проведе в
София в Камерна зала „България“ и в Концертната зала на училището от 30 март до 8 април.
Международният конкурс e предназначен за млади изпълнители от цял свят, предоставяйки им
нови възможности да се състезават и контактуват със свои колеги, да изследват и обменят
идеи, да интерпретират класическа и съвременна музика, да представят своя талант пред изтъкнати музиканти. От 2013 г. конкурсът е член на Европейския съюз на младежките музикални
конкурси – EMCY (European Union of Music Competitions for Youth).
септември 2017 г.
КНИЖКИ ЗА НАЧАЛНИ ПОЗНАНИЯ ПО МУЗИКА
Фондация „Българска памет“ подпомогна издаването на две книжки с автор Красимир Желязков,
формиращи начални познания по музика, адресирани за деца от 5 до 9 годишна възраст. Всяка
от тях съдържа 50 страници, богато илюстрирани с цветни и красиви изображения. На достъпен език са обяснени основни музикални понятия и символи. С помощта на игри, лепене на
стикери и оцветяване, децата могат да усвоят лесно и неусетно първите стъпки в света на
музиката, да научат нотите и ритмичните трайности. Благодарение на този проект, за първи път децата на България имат учебници, които да ги запознаят с основите на музикалното
образование.
ɋɤɴɩɢɞɟɰɚ

Ʉɧɢɠɤɚɬɚɤɨɹɬɨɞɴɪɠɢɬɟɜɪɴɰɟɬɟɫɢɟɤɪɚɬɴɤɩɴɬɟɜɨɞɢɬɟɥ
ɜɩɪɢɤɚɡɧɢɹɫɜɹɬɧɚɦɭɡɢɤɚɬɚɊɟɞɨɜɟɬɟɤɨɢɬɨɫɥɟɞɜɚɬɢɦɚɬ
ɡɚɰɟɥɞɚɜɢɡɚɩɨɡɧɚɹɬɫɨɫɧɨɜɧɢɬɟɫɢɦɜɨɥɢɢɬɟɪɦɢɧɢɓɟɜɢ
ɩɨɦɨɝɧɚɬɞɚɪɚɡɛHɪɚɬɟɩɨɞɨɛɪɟɦɭɡɢɤɚɬɚɞɚɪɚɡɝɨɜɚɪɹɬɟɧɚ
ɟɞɢɧɟɡɢɤɫɜɚɲɢɬɟɩɪɢɹɬɟɥɢɫɜɚɲɢɹɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢɧɚɣɜɟɱɟ
ɞɚɞɨɥɨɜɢɬɟɩɪɚɜɢɥɧɨɩɪɢɤɚɡɤɢɬɟɧɚɥɸɛɢɦɢɹɫɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ
Ɂɚɞɚɫɟɧɚɭɱɢɬɟɞɚɩɥɭɜɚɬɟɤɚɬɨɞɟɥɮɢɧɜɨɤɟɚɧɚɧɚɦɭɡɢɤɚɬɚ
ɢɞɚɩɪɨɧɢɤɜɚɬɟɜɫɟɩɨɞɴɥɛɨɤɨɢɩɨɞɴɥɛɨɤɨɫɚɧɭɠɧɢɞɨɫɬɚ
ɩɨɡɧɚɧɢɹɤɨɢɬɨɜɢɟɳɟɬɴɪɫɢɬɟɢɳɟɧɚɦɢɪɚɬɟ
ȼɞɴɯɧɨɜɟɧɢɟɬɨɥɸɛɨɜɬɚɥɸɛɨɩɢɬɫɬɜɨɬɨɢɭɩɨɪɢɬɨɫɬɬɚɳɟ
ɫɬɚɧɚɬɜɚɲɢɡɚɤɪɢɥɧɢɰɢɢɜɨɞɚɱɢɜɟɞɧɨɨɬɧɚɣɝɨɥɟɦɢɬɟ
ɩɴɬɟɲɟɫɬɜɢɹɧɚɠɢɜɨɬɚɜɢ

ŭƁŸƁŴŹŮƆƉƅ
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ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

ХX ПРОЛЕТЕН СЕМИНАР: „СИЛНА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ –
СИЛНА ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ“

30 март - 8 април 2017 г.

ɇɨɬɢ
ȼɪɟɦɟɬɪɚɟɧɟɧɚɧɨɬɢɬɟ
ɉɨɥɨɜɢɧɚɧɨɬɚɫɬɨɱɤɚ
ɇɨɬɢɬɟɧɚɜɢɨɥɢɧɨɜɋɨɥɤɥɸɱȾɨɊɟɆɢɎɚɋɨɥ
Ʉɥɚɜɢɚɬɭɪɚ
ɉɪɟɛɪɨɹɜɚɧɟɧɚɜɪɟɦɟɧɚɬɚ
Ɍɚɤɬɨɜɪɚɡɦɟɪ
Ɍɚɤɬɨɜɚɱɟɪɬɚ
ɇɨɬɢ
ɇɨɬɢɬɟɧɚɛɚɫɨɜɎɚɤɥɸɱȾɨɋɢɅɚɋɨɥ
ɇɨɬɢɬɟɧɚɋɨɥɢɎɚɤɥɸɱ
ɉɪɨɜɟɪɢɫɢɡɧɚɧɢɹɬɚ
Ɋɢɬɦɢɱɧɨɩɥɹɫɤɚɧɟɫɪɴɰɟ
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹɫɩɟɟɧɟ
ɁɚɩɴɪɜɢɩɴɬɞɟɰɚɬɚɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹɢɦɚɬɭɱɟɛɧɢɰɢɤɨɢɬɨɞɚɝɢɡɚɩɨɡɧɚɹɬɫ
ɨɫɧɨɜɢɬɟɧɚɦɭɡɢɤɚɥɧɨɬɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɋɬɚɡɢɤɧɢɠɤɚɫɬɚɪɬɢɪɚɩɨɪɟɞɢɰɚ
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɡɚ ɦɚɥɤɢ ɞɟɰɚ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɳɢ Ɍɹ ɜɤɥɸɱɜɚ  ɫɬɪɚɧɢɰɢ

ƛƏƐƒƈ
ƕƈƟƈƓƕƐƗƖƏƕƈƕƐƧ

źŮŲŮŻűƉŸ ƅƈŮ
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23-24 май 2017 г.
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На 23 и 24 май група от 60 ученици от Албания и Македония посетиха София и се включиха в
празничното шествие по случай 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Учениците от 11 и 12 клас от Неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Корча и Неделно
училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в град Билища, Албания и техните връстници от ОУ „Никола
Вапцаров“, град Струмица, Македония бяха избрани за посещението си в София чрез конкурс на
тема: „Светите братя Кирил и Методий – просветители и радетели за обединена Европа“.
В рамките на два дни младежите разгледаха културните и исторически забележителности на
столицата, участваха в семинар на тема „Европейско пътешествие из Обединена Европа“, организиран от Фондацията и се включиха в празничното шествие за 24 май като част от блока
на ЧСУ „Цар Симеон Велики“.

ПРОЕКТ: „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И
ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ С ЦЕЛ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА“ СЪФИНАНСИРАН
ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“

60 младежи от България, Сърбия и Молдова взеха участие в организирания от Фондация „Българска памет“ семинар на тема „Насърчаване на предприемачеството и финансовата грамотност с цел преодоляване на младежката безработица“. Вземайки предвид статистиката, че
равнището на безработица сред младите хора в трите държави е изключително високо, цел
на проекта бе да подкрепи борбата с младежката безработица, повишавайки трудовата конкурентоспособност на младите хора и увеличавайки броя на самонаетите, чрез придобиване на
умения за предприемачество и финансова грамотност.

След шествието учениците поднесоха венци на паметника на цар Самуил в центъра на столицата и присъстваха на церемония по награждаването на успешни ученици от ЧСУ „Цар Симеон
Велики“.

В рамките на събитието младежите участваха в дискусии с успели личности и предприемачи,
сред които Доброслав Димитров, съосновател на „Империя Онлайн“ ООД; Бойко Благоев, ръководител отдел „Информация и комуникация“ в Представителството на ЕК в България; Теодора
Герджикова, главен оперативен мениджър в Escape Room Multiplex; Диана Аладжова, председател
на „Обединени идеи за България“ (ОИБ); Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Институт за
икономическа политика.

Посещението на младежите от Р. Македония и Албания е част от дългогодишната дейност
на Фондация „Българска памет“ за интеграция и социализация на представители на българска
общност от историческата ни диаспора и подкрепа за развитие на младите хора.

Младежите взеха активно участие в интерактивните сесии, ролевите игри и креативните
работилници, развиващи уменията им за работа и общуване в мултикултурна среда, работа в
екип, инициативност, креативност и иновативност.

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

СЕМИНАР „ЕВРОПЕЙСКО ПЪТЕШЕСТВИЕ
ИЗ ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА“

5-9 юни 2017 г.
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17-21 юли 2017 г.

Фондация „Българска памет“ подкрепи инициативата „Мост-Между-Културите“ на Източноевропейски форум за диалог „Мостове“. Тя се проведе за втора поредна година в Стара Загора
и изпрати деца от различни религиозни общности на летен лагер с цел да научи младежите как
да създадат съвременно общество, свободно от стереотипи и предразсъдъци. Проектът се
реализира съвместно с Община Стара Загора.
Лагерът се проведе между 17 и 21 юли с участието на 16 деца от София, Русе, Велико Търново,
Белица, Харманли и Пловдив. Те са родени и възпитавани в различни културни среди – православна, католическа, арменска и българо-мохамеданска.
По време на лагера участниците се запознаха с културните и религиозни паметници във и около
Стара Загора, срещнаха се с представители на всяка една от религиозните общности в района
и активно се включиха в работилниците и практическите занимания.
Децата се запознаха и с дейността на международната онлайн младежка платформа от САЩ
KidSpirit чрез директна конферентна връзка с организацията. Те бяха поканени да се присъединят към екипа от млади автори на медията. В последната вечер всички участници замесиха
„Хляба на Приятелството“ заедно с Ралица Георгиева от „Хлебната къща“.
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ПРОЕКТ: “VOLUNTEERING - A TOOL FOR INCREASING YOUTH
EMPLOYMENT THROUGH DEVELOPING SKILLS” ПО ПРОГРАМА
„ЕРАЗЪМ+“, ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА

През 2017 г. Фондация „Българска памет“ имаше двама прекрасни доброволци – Джоао Пайва от
Лисабон, Португалия и Илариа Мирра от Неапол, Италия. Техният доброволчески обмен започна
на 15 септември, когато с много желание се включиха в организацията на ежегодния Есенен семинар „Силна национална идентичност – силна европейска идентичност“. Със своя интересен и
различен поглед участваха в генерирането на идеи за креативни дейности, които по-късно бяха
включени в програмата на есенния семинар.
Джоао и Илариа се занимаваха и с различни дейности във Фондация „Българска памет“, свързани
с кандидатстването и изпълнението на европейски проекти и програми, в частност програма
„Еразъм+“. Те влязоха и в ролята на интересни чуждоезикови събеседници на учениците от ЧСУ
„Цар Симеон Велики“. Училището прилага интердисциплинарен подход на преподаване и развива
в учениците основни ключови компетенции, определени на европейско ниво за личностното,
образователно и професионално развитие.

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

„МОСТ-МЕЖДУ-КУЛТУРИТЕ“ - ЛЕТЕН ЛАГЕР
ЗА ДЕЦА ОТ РАЗЛИЧНИ РЕЛИГИИ И КУЛТУРИ

15 септември - 11 ноември 2017 г.

Доброволците взеха участие при организирането и осъществяването на разнообразни образователни, занимателни, творчески, познавателни и спортни модули, чрез неформални форми
на обучение.

15

26 октомври 2017 г.
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Фондация „Българска памет“ осигури финансиране за създаването и оборудването на нов български езиков кабинет в местното училище в Билища, Албания. В него децата от българското
малцинство от региона ще се обучават на български език, българска история, литература и
фолклор. Кабинетът бе открит официално от председателя на Дружеството за българо-албанско приятелство (ДБАП) Димитър Николов, зам.-кмета на Билища Сокол Ходжа и представители на Фондация „Българска памет“, които бяха на посещение в Албания.
Езиковият кабинет ще бъде на разположение, както на децата от българското малцинство
в региона, така и на албанските деца. Той ще бъде оборудван с голяма библиотека с книги на
български език и мултимедиен проектор, на който децата ще могат да гледат образователни
видеа за България, български филми и традиционна музика.
Това е вторият подобен кабинет по български език в Албания. Първият се намира в офиса на
Дружеството за българо-албанско приятелство в град Корча. Всяка седмица българчета от
целия регион се събират в него, за да учат български език и да се подготвят за кандидатстудентските изпити на университетите в България. Приятната атмосфера в кабинета,
родолюбивите инициативи и подготовката на бъдещите студенти са резултат от успешната инвестиция на д-р Милен Врабевски в младите българи от Албания и активната работа на
Дружеството за българо-албанско приятелство.

НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ФИЗИКА ПОД НАСЛОВ
„ФИЗИКАТА ВЕЧНО МЛАДА НАУКА“

Фондация „Българска памет“ подпомогна провеждането на национален форум по физика под наслов „ФИЗИКАТА ВЕЧНО МЛАДА НАУКА”, организиран от Съюз на физиците в България. Събитието се проведе в периода от 27 до 29 октомври във Варна и цели да повиши интереса към
физиката, който в последните години е доста занижен. Това води до липса на кадри в различните сфери и най-вече в образованието.
На събитието участваха над 200 физици – преподаватели, млади учени, докторанти, студенти
и ученици от 26 населени места, които представиха своите разработки по модерни направления на физиката: нови материали и енергийни източници; нанотехнологии; фотоника; иновации
и технологии; физика на храните; здраве и екология; педагогически идеи, разработки, практики
и др. Ще бъдат представени над 100 устни и постерни доклада в две секции - Партньорство в
науката и Партньорство в обучението.

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

НОВ БЪЛГАРСКИ ЕЗИКОВ КАБИНЕТ ОТВОРИ ВРАТИ В АЛБАНИЯ С
ИНВЕСТИЦИЯ ОТ ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“

27-29 октомври 2017 г.
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1 ноември 2017 г.
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За поредна година Фондация „Българска памет“ подкрепи кампанията на Радио FM+ „Будител
на годината“. На официална церемония в резиденция „Тера“, първият носител на званието –
д-р Милен Врабевски, връчи престижния приз „Будител на годината 2017“ на Румен Манов. Неговата номинация получи билзо 40% от подкрепата на публиката в отвореното онлайн гласуване
на сайта на медията.
Румен Манов бе номиниран за престижното отличие за създаването на книга-уникат от 730
страници, която разказва историята на българите от последните три века чрез снимки и
предмети от негова лична колекция. Книгата е абсолютно уникално издание за България, което
променя границите на познанието за българската история.
Д-р Врабевски връчи и специална награда на един от другите номинирани будители – Силвия
Захариева. Тя е преподавател по физика във варненската математическа гимназия „Д-р Петър
Берон“ и под нейното възхитителното менторство, учениците й грабнаха най-големия приз
от конкурс на НАСА за Космически колонии. Българчетата обраха златото в съревнование с 600
деца от цял свят.

ПРОЕКТ „ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ОБМЕН ЧРЕЗ ПРОЕКТНО БАЗИРАНО
ОБУЧЕНИЕ“, СЪФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Фондация „Българска памет“ започна реализирането на първия етап от двугодишния проект
„Предприемачески обмен чрез проектно базирано обучение“.
Имайки предвид, че предприемачеството е движещата сила на икономическото развитие и че
именно образованието по предприемачество играе важна роля за стимулиране на потенциала на
младежите от ранна възраст, Фондация „Българска памет“ инициира проект за създаването на
иновативна методология за изграждане на предприемачески компетенции чрез проектно базирано обучение. Фондация „Българска памет“ осъществи обмен в гр. София между 10 младежки
работници – представители на Фондацията и на партниращата организация по проекта - Институт за проектно базирано обучение, Литва.
Целта на 7-дневния обмен бе чрез форми на неформално образование участниците да развият
своите професионални компетенции като обучители и фасилитатори и да изградят т. нар.
„меки умения“.

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

„БУДИТЕЛ НА ГОДИНАТА 2017“

21-27 ноември 2017 г.

Проектът е съфинансиран по програма „Еразъм+“, Ключова Дейност 2 „Сътрудничество за
иновации и обмен на добри практики“.
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29 ноември 2017 г.
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Председателят на Фондация „Българска памет“ д-р Милен Врабевски връчи почетното отличие „Учителят будител на 2017 г.“ (част от инициативата „Будител на годината 2017“) на
преподавател от Варненската математическа гимназия „Д-р Петър Берон“. Това е учителят
по физика Силвия Захариева, чиито ученици грабнаха най-големия приз от конкурс на НАСА за
Космически колонии.
„За мен е чест да връча отличието на г-жа Силвия Захариева. Начинът, по който тя се отнася към своите ученици е пример за подражание. Много съм горд с това, което постига тя.
Г-жа Захариева открива талантите, окрилява ги, дава им път и те стават реализирани таланти. От това има нужда България в момента! Инвестицията в нашите деца определя успеха на
страната ни в бъдще.“, обърна се към всички гости д-р Врабевски.
Тържественото събитие, оргаизирано от Фондация „Българска памет“ се проведе в Актовата
зала на МГ „Д-р Петър Берон“. На церемонията присъстваха д-р Врабевски, г-жа Лилия Христова, представител на Община Варна, директорът на гимназията г-н Павлин Петков, много
учители и ученици. Г-жа Захариева получи специален плакет, уникална книга за България, както и
парична награда, осигурена от д-р Милен Врабевски.

ХXI ЕСЕНЕН СЕМИНАР: „СИЛНА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ –
СИЛНА ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ“

XXI Есенен семинар на Фондация „Българска памет“ се проведе под мотото „Поколение Европа
– новата вълна млади предприемачи“. В рамките на 4 дни 200-те участници от българската
диаспора в Македония, Сърбия, Молдова, Украйна, Албания, Румъния, от Западните Родопи и
района на Тервел имаха възможност да участват в образователни и предприемачески игри,
лекции, дискусии, както и да общуват с някои от лидерите в сферата на иновациите, бизнеса,
журналистиката и дигиталните комуникации. Участниците се запознаха и с възможностите за
образование и професионална реализация, които дава европейското членство на страната ни.
Програмата на семинара бе излючително интересна и полезна за децата. Имаше сесии по
история, етнология и европейска интеграция. Акцент бе поставен върху иновативното
мислене, дигиталното предприемачество, възможностите за финансиране на предприемачески
идеи и т.н. Сред имената на лекторите на XXI Есенен семинар бяха: д-р Моника Панайотова,
зам.-министър на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г., Ясен Георгиев,
изпълнителен директор на Институт за икономическа политика, Иван Кънчев и Марио Мишев
от сдружение „Българска история“, Светлин Наков, основател на SoftUni, Методи Терзиев,
СОО на Betahouse, Добрина Чешмеджиева, ТВ водещ и журналист от Българската национална
телевизия.

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

„УЧИТЕЛЯТ БУДИТЕЛ НА 2017“

25-29 септември 2017 г.
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5 октомври 2017 г.

Над 60 ученици между 16 и 18 г. от училища на територията на район „Лозенец“, участваха в организираната от Фондация „Българска памет“ младежка конференция с представители на местната
власт, образователните институции, неправителствения сектор и предприемаческата екосистема
в София. Темата на конференцията бе „Младежка заетост чрез модерно образование, базирано на дигитални технологии и предприемачество“. С тази инициатива Фондация „Българска памет“ успя да
насочи вниманието на младежите върху необходимостта от изграждане на мост между технологиите
и образованието, чрез въвеждане на все повече интерактивност във формалното обучение, както и
придобиване на предприемачески умения в образователния процес, полезни както за създаване на самостоятелен бизнес, така и за проява на предприемчивост във вече съществуващи организации.
С голям интерес младежите проследиха интерактивните сесии на Методи Терзиев от betahouse, който разкри как co-working пространствата влияят на производителността при работа и учене и на
Димитър Игнатов, създател на платформата “I walk”, който пък изясни що е то „нет-поколение“ и
каква е ролята на дигиталните технологии в днешно време. Учениците взеха активно участиие и в
дискусиите от втория модул на младежката конференция.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
В БРЮКСЕЛ
За 9-та поредна година Фондация „Българска памет“ изпрати 100 младежи от българската
историческа диаспора на посещение в Европейския парламент в Брюксел. Децата са от Албания, Македония, Сърбия, Молдова, Украйна, Румъния, както и от Западните Родопи и района на
Тервел. Визитата е осъществена по покана на евродепутатите д-р Андрей Ковачев, Андрей
Новаков, Емил Радев и Владимир Уручев, а целта на посещението е младежите да се запознаят
с работата и ролята на Европейския парламент в процеса на взимане на решения в Европейския съюз. Децата научиха каква институция е Европейският парламент и как да използват
възможностите за образование и професионално развитие, които членството на страната
ни им предоставя.
Участие в официалната визита взеха 100 от най-изявените деца от диаспората ни, които
спечелиха своето място след организиран от Фондация „Българска памет“ конкурс за есе на
тема „Предприемачеството като възможност за личностно и професионално развитие“. Под
внимание при подбора бе взето и активното участие на младежите на XXI Есенен семинар във
Варна.

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

ПРОЕКТ „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ МОДЕРНО ОБРАЗОВАНИЕ,
БАЗИРАНО НА ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“
ПО ПРОГРАМА ЕВРОПА

16-17 октомври 2017 г.

Като резултат от проведената младежка конференция, бе изготвен двуезичен наръчник със заглавие
„Дигитални технологии и предприемачество за модерно образование“, който бе разпространен сред
всички училища на територията на Район „Лозенец“ и качен онлайн на сайта на www.bgmf.eu.
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15-17 ноември 2017 г.

30 младежи от Родопите се включиха в 3-дневен семинар под мотото „Младите хора – новата вълна
предприемачи на 21-ви век“. Инициативата се проведе между 15 и 17 ноември в София, като неин организатор е Фондация „Българска памет“, а финансирането е по Национална програма за младежта (2016
– 2020), Министерство на младежта и спорта. “ Целта на проекта е да формира предприемаческо
мислене у младежите и да подпомогме кариерната им ориентация чрез срещи с успели предприемачи,
които да ги вдъхновят да реализират собствени идеи. Участниците получиха полезна информация за
възможностите за младежко предприемачество в България.
Идеята е участниците в семинара да придобият ключови компетентности за създаването на самостоятелен StartUp бизнес или пък за проява на предприемчивост в рамките на вече съществуващи
организации. Младежите имаха възможност да развият своите „меки умения“ – уменията за презентиране, работа в екип и управление на време, които са необходими за пазара на труда.
След края на семинара стартира изготвянето на интересен, полезен и практически насочен „Наръчник
за обучение по предприемачество“, който ще бъде свободно достъпен на уебсайта на Фондация „Българска памет“ и изпратен на хартиен носител до всички заинтересовани страни.
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НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ НА
АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК „ТОЗИ БЕЗКРАЕН СВЯТ“

През целия период на съществуването си Литературният конкурс на Първа езикова гимназия –
Варна се радва на пълната финансова и логистична подкрепа на Фондация „Българска памет“, a от
учебната 2012/2013 и на подкрепата на Община Варна. През годините Фондация „Българска памет“
и Община Варна активно си сътрудничат в приобщаването на българите от диаспората, затова в
конкурса участват и ученици с български корен от Украйна, Молдова, Македония и Сърбия. Целта е да
се съдейства за създаване на усещане у младите българи от диаспората за единение с българското
общество, както и да се приобщят учениците към интеграционните процеси в Европа, стимулирайки
интереса им към два от работните в ЕС езици.
28 юли 2017 г.
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „АЛБЕНА“

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

ПРОЕКТ „МЛАДИТЕ ХОРА – НОВАТА ВЪЛНА ПРЕДПРИЕМАЧИ НА
21-ВИ ВЕК“, ФИНАНСИРАН ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА
МЛАДЕЖТА (2016 – 2020), МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

12 юни 2017 г.

На 28 юли се състоя официалното награждаване на петимата лауреати на Втория национален литературен конкурс „Албена“, посветен на създаването на драматичен женски образ. Конкурсът е спонсориран
от Фондация „Българска памет“ и д-р Милен Врабевски. Тази година съревнованието събра рекорден
брой участници от цялата страна – 217, като по-голямата част тях са млади български автори. Поради високите художествени качества на изпратените литературни произведения, д-р Милен Врабевски
подсигури и най-големия до този момент награден фонд от 5 награди по 400 лв. Беше връчена и 6-та
специална награда – картина на художника Димитър Ленгечев. Конкурсът се организира от Кметство
Врабево и НЧ „Христо Ботев“ със съдействието на Община Троян.
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ОБРАЗОВАНИЕ
И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“ БЕ ОТЛИЧЕНА СЪС ЗНАК ЗА
КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОЙ ПРОЕКТ
ЗА ТОЛЕРАНТНОСТТА И СОЛИДАРНОСТТА

26

На 5 декември 2017г. на официална церемония в София, организирана от Център за развитие на човешките ресурси, Фондация „Българска памет“ беше отличена със знак за цялостно качествено изпълнение на проект „Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред
младите“, съфинансиран по програма „Еразъм +“, Kлючова дейност 1 „Образователна мобилност за
гражани“, сектор „Младеж“.
Основната цел на проекта бе да се насърчи развитието на младежи на възраст между 16 и 20 години
от Република България, Република Македония и Република Молдова да общуват и работят в мултикултурна среда.
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ФОНДАЦИЯ
„БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“ И ФОНДАЦИЯ „РЕШЕНИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО“

РОДОЛЮБИЕ
опазване на българското културно-историческо наследство
родолюбиво възпитание

На 11 април в Гранд Хотел Варна, д-р Милен Врабевски, председател на Фондация „Българска памет“ и
Росен Плевнелиев – Президент на Р. България (2012-2017) и председател на Фондация „Решения за бъдещето“, подписаха споразумение за сътрудничество между двете организации. Сътрудничеството
ще се осъществява по линия на организиране на инициативи за изграждане на икономика на знанието и
реализация на младите хора в България и Европа; обмяна на добри практики и модели в сферата на образованието, иновациите и предприемачеството; образователни инициативи за интеграция, социализация и европейска перспектива на младите хора в България и българските общности от историческата
диаспора, в съседни на ЕС държави – Сърбия, Република Македония, Молдова и Украйна; междукултурния
диалог, популяризиране на българското културно-историческо наследство и неговият принос към европейската цивилизация.
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6 май 2017 г.

Всяка година на 6 май Фондация „Българска памет“ организира поклонение на българския военен мемориал в Ново село, Македония и тържествено честване на Деня на храбростта. През 2006 година
мемориалът бе изцяло възстановен със средства на Фондацията и се превръна от изоставено военно
гробище в паметен исторически обект, който се посещава от хиляди хора, решили да отдадат почит
на загиналите български войници.
И през 2017 г. родолюбивата традиция бе спазена. В деня на покровителя на българската армия Св.
Георги, заупокойна молитва в памет на падналите герои от 11-та Македонска дивизия беше отслужена
лично от Главата на Македонската православна църква, Негово блаженство, дядо Стефан. С полагане на
венци от името на българските държавни институции, почит към паметта на падналите в защита
на националните идеали присъстваха и гвардейци от Националната гвардейска част.
Специални гости на събитието бяха д-р Милен Врабевски, председател на Фондация „Българска памет“, Росен Плевнелиев – Президент на Р. България (2012-2017г.), д-р Андрей Ковачев, евродепутат,
Техни Превъзходителства, военните аташета на представените в Р. Македония страни-членки на
НАТО, Русия, Китай и др.
На поклонението присъстваха стотици граждани, политици и общественици от България и Македония, ученици от Детския хор и Духовия оркестър на НМУ „Любомир Пипков“ – София, както и младежи
от Югозападна България, Македония и Западните покрайнини.
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ОБИКОЛКА „РОДОПИ“
На 30 май 2017г. д-р Милен Врабевски, председател на Фондация „Българска памет“ и Росен
Плевнелиев, Президент на Р. България (2012-2017) и председател на Фондация „Решения за бъдещето“ се срещнаха с ученици от селата Рибново и Кочан, област Благоевград.
По време на срещата с ученици и учители от СУ „Йордан Йовков“, с. Рибново, община Гърмен
бе разгледан и проекта за построяването на ново училище в с. Рибново. Директорът г-н Манчо
Джуркин представи пред д-р Врабевски и г-н Плевнелиев необходимостта от ново училище за
децата в Рибново и околностите, и сподели за проблемите с достъп до информация на младите
хора в отдалечените райони.
Посещението в с. Кочан, община Сатовча, бе в СУ „Христо Смирненски“, където д-р Врабевски
представи пред учениците възможностите, които предлага Фондация „Българска памет“ и се
ангажира да продължи да подкрепя младите хора от региона. По време на срещата с директора
на училището г-н Гълъб Чаушев, д-р Врабевски направи дарение за закупуване на техника за нуждите на образователния процес.

РОДОЛЮБИЕ

РОДОЛЮБИЕ

ПОКЛОНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ВОЕНЕН МЕМОРИАЛ В НОВО СЕЛО,
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ И ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА
ДЕНЯ НА ХРАБРОСТТА – 6 МАЙ

30 май 2017 г.

Посещението на д-р Милен Врабевски в селата Рибново и Кочан бе част от ежегодната обиколка
в Югозападна България, свързана с дейността на Фондация „Българска памет“ за инвестиции в
образователни инициативи за по качествено образование и реализация на младите хора в България.
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3 март 2017 г.

ЧЕСТВАНЕ НА 3-МАРТ

Учениците от 9 до 11 клас от СУ „Христо Смирненски“ с. Кочан, община Сатовча и учениците
от СУ „Димитър Благоев“ град Доспат, поднесоха венци и цветя на паметника Шипка, участваха в планираните в празничната програма събития и отбелязаха Деня на Освобождението на
България.
Инициативата е част от дейностите на Фондацията през 2017 г. и е свързана с дългогодишната й работа за родолюбиво възпитание на младите хора в България.

УЧЕНИЦИ ОТ СТРУМИЦА, БАНСКО И БЕЛИЦА СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА
СЪВМЕСТНОТО ЧЕСТВАНЕ НА ПАТРОННИЯ СИ ПРАЗНИК

Между 5 и 7 декември ученици от ОУ „Никола Вапцаров“ и гимназия „Яне Сандански“, гр. Струмица (Македония), ПГ „Никола Вапцаров“, гр. Банско и гимназия „Никола Й. Вапцаров“, гр. Белица пристигнаха в
Банско, за да отбележат заедно патронния си празник на 7 декември, когато честваме 108-годишнина
от рождението на талантливия поет.
Учениците пристигнаха в родния град на Вапцаров на 5 декември, като финансовата и организационна
подкрепа за повода е поета изцяло от Фондация „Българска памет“ и д-р Милен Врабевски. Екипът на
Фондацията подготви разнообразна културно-образователна програма за младежите, която е посветена на живота и творчетвото на Никола Вапцаров. Освен нови знания за своя патрон, учениците от
Банско, Струмица и Белица имаха възможност да се запознаят и с любопитни факти за глаголицата,
да научат защо кирилицата е азбука на разширението и какво е нейното национално, европейско и световно значение. Те се докоснаха до различните диалекти в съвременния български език посредством
интересна игра, последвана от не по-малко интересна дискусия.

РОДОЛЮБИЕ

РОДОЛЮБИЕ

На 3 март ученици от Югозападна България отдадоха почит на загиналите за свободата на България. С подкрепата на д-р Милен Врабевски и Фондация „Българска памет“ група от 14 младежи
от Югозападна България се включи в ежегодните чествания на връх Шипка по случай националния
празник 3-ти март.

5-7 декември 2017 г.

Учениците от България и Македония взеха активно участие и в интерактивната сесия „Life Line“, подготвена от екипа на Фондация „Българска памет“, която показа огромното им желание да общуват
едни с други, да творят и да работят заедно в името на това да бъдат продуктивни и полезни за
обществото си. Групата посети и къщата-музей на Никола Вапцаров, за да се подготви още по-добре
за тържественото отбелязване на годишнината на големия поет на 7-ми декември.
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7 декември 2017 г.

Близо 200 ученици от България и Македония заедно отбелязаха 108-годишнината от рождението на големия български поет Никола Вапцаров. На тържествена церемония в родния му град
Банско, младежите от четири училища от Струмица (Македония), Банско и Белица, избрали
твореца за свой патрон, поднесоха венци и цветя на неговия паметник и заедно се поклониха
пред паметта му. Тази съвместна инициатива е поредната крачка напред в междудържавните
отношения на Македония и България.

Необикновен „Час по родолюбие“ имаха учениците от СУ „Д-р Петър Берон“ в Свиленград по
инициатива на „Военен клуб“ гр. Харманли и Фондация „Българска памет“. Той бе посветен на
200-годишнината от рождението на хаджи Станьо Врабевски, съратник на Апостола на свободата и председател на Тетевенския революционен комитет. Учениците имаха възможност да
посрещнат един от наследнците му – д-р Милен Врабевски, учредител и председател на Фондация „Българска памет“, чиято родолюбива дейност е пример за най-младите.

Концентрирайки позитивна енергия върху общочовешки идеали и ценности и с подкрепата на
Фондация „Българска памет“, Община Банско и най-вече благодарение на ентусиазма на нашите
колеги и приятели, братя и сестри от Струмица успяхме да покажем за пореден път, че заедно
можем повече.

По покана на д-р Врабевски в свиленградското училище пристигнаха и проф. Пламен Павлов, преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, публицист, водещ на
предаването „Час по България“ и проф. Пламен Митев, преподавател в Историческия факултет
на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и член на Управителния съвет на Общобългарски комитет „Васил Левски“.

Празничният ден продължи с награждаването на победителите в конкурса за есе, посветен
на живота и творчеството на Никола Вапцаров. В залата на Посетителския информационен
център в гр. Банско, призьорите Трайче Манчевски, Никола Станишлевич и Ягода Панова от
Струмица, Македония, получиха електронни четци като награда за отличените си есета. След
награждаването д-р Врабевски обяви, че стартира следващият конкурс за есе, като този път
темата ще бъде Коридор №8.
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ЧАС ПО РОДОЛЮБИЕ В СВИЛЕНГРАД С Д-Р ВРАБЕВСКИ,
ПРОФ. ПАВЛОВ И ПРОФ. МИТЕВ

РОДОЛЮБИЕ

РОДОЛЮБИЕ

200 БЪЛГАРСКИ И МАКЕДОНСКИ МЛАДЕЖИ ОТБЕЛЯЗАХА
ЗАЕДНО ГОДИШНИНАТА НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ

5 декември 2017 г.

Присъстващите младежи с интерес слушаха увлекателните слова на историците за дейността на Апостола в Тетевенския край, както и за приноса в освободителното дело на хаджи Станьо Врабевски. Всеки от участниците в срещата получи екземпляр от книгата „Хаджи Станьо
Врабевски и Тетевенският революционен комитет“, автори на която са проф. Пламен Павлов и
проф. Пламен Митев.
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30 октомври 2017 г.

На 30 октомври жителите на Тетевен тържествено отбелязаха 200-годишнината от рождението на българския общественик, революционер и съратник на Васил Левски – хаджи Станьо
Врабевски. Всички мероприятия около честването на годишнината са инициирани и организирани от неговия пряк потомък д-р Милен Врабевски съвместно с Община Тетевен.
В църквата „Св. Всех Святих“ бе отслужена панахида в памет на българския възрожденец. Веднага след това в заседателната зала на Община Тетевен се проведе научна сесия за историческата личност на хаджи Станьо Врабевски. Събитието предизвика интереса на множество
посетители, сред които бяха представители на Общината, потомци на хаджи Станьо, учители
и ученици, общественици, жители и гости на град Тетевен. Сесията бе водена от проф. Пламен
Митев от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и проф. Пламен Павлов от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“.
Двамата учени разказаха за живота и делото на хаджи Станьо Врабевски, като представиха
интересни и не толкова известни исторически факти и документи, които са включени в изследването им върху личността на големия тетевенски революционер. Проучването е направено
по инициатива на д-р Милен Врабевски и е публикувано в книга, която бе представена по случай
200-годишнината от рождението на хаджи Станьо Врабевски. Изданието е свободно достъпно
и онлайн на www.bgmf.eu.
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ДЕЦА ОТ КЛУБ „РОДОЛЮБИЕ“ В СЕЛО ДЪБЕНЕ ЗА ПРЪВ ПЪТ
ПОСЕТИХА СТОЛИЦАТА С ПОДКРЕПАТА НА Д-Р ВРАБЕВСКИ

14 деца от карловското село Дъбене за пръв път посетиха столицата на България – София. Малчуганите от клуб „Родолюбие“ бяха официални гости в Народното събрание и Президентството
на Република България. В Гербовата зала на институцията талантливите деца изнесоха кратка,
но впечатляваща програма. Децата обиколиха забележителностите на гр. София и си направиха
снимка за спомен пред паметника на цар Самуил в центъра на столицата.
Ръководител на клуб „Родолюбие“ е г-жа Антоанета Тенева. Тя е майка на три деца и преди две
години, с подкрепата на д-р Врабевски, семейството й създадва свой дом в село Дъбене. Продължавайки линията на доброто дело, тя започва да води безплатен курс по английски на 38
деца от селото, който продължава месец и половина. След това създава клуб, който нарича
„Родолюбие“. Първите материали, закупени за дейноста на клуба – тетрадки, химикали, списания
„Българска история“, знаме, са със средства на Фондация „Българска памет“. Клубът възпитава
децата в Дъбене в дух на родолюбие и национално самочувствие, давайки им възможност да се
запознаят с любопитни факти от българската история, литература и фолклор по интересен и
занимателен начин.

РОДОЛЮБИЕ

РОДОЛЮБИЕ

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ХАДЖИ СТАНЬО ВРАБЕВСКИ

23 септември 2017 г.
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19 юни 2017 г.
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ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“ ПОДКРЕПЯ ОБЕДИНЯВАЩОТО
БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКО МУЗИКАЛНО ТУРНЕ “ОNE LOVE”

На 19 юни бе официалното представяне на уникалната книгата „50 места от българската
история отвъд България“ – първото по рода си издание, което изпраща читателя на вълнуващо пътешествие из значими за родния летопис обекти, намиращи се извън границите на
страната ни. Фондация „Българска памет“ финансира издаването на тази книга като част от
дългогодишната си дейност, свързана със съхранение и разпространение на българското културно-историческо наследство.

Грандиозното българо-македонско турне “Оne Love”, чийто основен партньор е Фондация „Българска памет“, събра общо над 12 000 души по време на първите концерти в Банско и Охрид.
Някои от най-големите хип-хоп звезди на двете държави – Ъпсурт, Слаткаристика, Криско,
Тони Зен и др., се качиха на една сцена и накараха хората да пеят и да се забавляват заедно. Основното послание на турнето е, че любовта обединява, а любовта към музиката може да събере
на едно място фенове от България и Македония.

На събитието присъстваха представители на Държавната агенция за българите в чужбина
(ДАБЧ), историци, общественици, медии и почитатели на българската история и пътешествията. Изданието бе представено от авторите Светослав Марков и Теодор Борисов, и екип
на сдружение „Българска история“. Като партньор на проекта и специален гост бе поканен д-р
Милен Врабевски, председател на Фондация „Българска памет“.

Площадът в град Банско не успя да побере желаещите да са пред сцената на първия концерт от
турнето ‘‘One Love’’, а в Охрид 5 000 души изпяха с Криско „Македонско девойче“. Българи и македонци пяха и танцуваха заедно, обединени от любовта към музиката, изпълнена от идолите им.

РОДОЛЮБИЕ

РОДОЛЮБИЕ

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“ ФИНАНСИРА ИЗДАВАНЕТО
НА ЕДИНСТВЕНА ПО РОДА СИ КНИГА

22 юли - 5 ноември 2017 г.

Фондация „Българска памет“ е основен партньор на турнето ‘‘One Love’’, което още с първите
си концерти доказа, че музиката е универсалният език на приятелството между България и
Македония.
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18-20 август 2017 г.

Фондация „Българска памет“ подкрепи 10-ото юбилейно издание на Международния фестивал на
фолклорната носия в Жеравна. Фондацията е един от спонсорите на родолюбивата инициатива,
която дава възможност на посетителите да се потопят в света на българския бит и традиции отпреди 150 г.
По време на миналогодишното издание на фестивала д-р Милен Врабевски бе награден с приза
„Апостол на българщината“, който се присъжда на личности с особени заслуги за съхранениетo
и развитието на българската историческа и културна памет. 80-членното жури единодушно взе
решение именно той да получи отличието заради дългогодишната си работа, свързана с опазването на националната ни идентичност и ценности и оказването на подкрепа на българските
общности извън пределите на страната.
10-ото юбилейно издание на събора привлече над 20 хиляди посетители, сред които десетки
чуждестранни гости от целия свят, дошли да покажат уважнието си към българската култура и
традиции. През трите фестивални дни гостите станаха свидетели на традиционна българска
сватба, възстановка на Шипченската епопея, народни борби, надиграване, нестинари и много
други.

38

ОТКРИВАНЕ НА ПЪРВИЯ ПАМЕТНИК
НА ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ В СОФИЯ

Първият скулптурен монумент на цар Симеон Велики в столицата бе открит на тържествена церемония от Председателя на Народното събрание Димитър Главчев, зам.-кмета на Столична община
доц. Тодор Чобанов, ген. Илко Йорданов, командир на Националната гвардейска част и председателя на
Фондация „Българска памет“ д-р Милен Врабевски. Официалното събитие се проведе в Частно средно
училище „Цар Симеон Велики“.
Паметникът е дело на скулптора Красимир Ангелов и се издига по инициатива и с дарение на д-р
Милен Врабевски. Паметникът е висок близо 5 метра и се състои от гранитен постамент и внушителна месингова фигура на цар Симеон Велики.
Инициативата на д-р Врабевски и Фондация „Българска памет“ е свързана с идеята за създаване на
място за почит на българската историческа памет, в унисон с мисията и образователната програма на стопанисваното от него ЧСУ „Цар Симеон Велики“ – младото поколение да бъде възпитавано в
дух на родолюбие, самочувствие и национално достойнство.

РОДОЛЮБИЕ

РОДОЛЮБИЕ

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ФОЛКЛОРНАТА НОСИЯ
В ЖЕРАВНА

15 септември 2017 г.

Националната гвардейска част взе участие в тържествена церемония по откриването на паметника на цар Симеон Велики, а Негово Високопреподобие архимандрит Василий – протосингел на Софийска
митрополия направи тържествено освещаване паметника.
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13 октомври 2017 г.

След бурни дискусии и неколкократно отлагане на гласуването, албанският парламент прие законопроекта за защита на националните малцинства. Той призна съществуването и на българското малцинство наред с останалите 8, които са вече признати в страната. С инициирането и организацията
на целия процес по признаването се ангажираха председателят на Фондация „Българска памет“ д-р
Милен Врабевски и евродепутатът д-р Андрей Ковачев.
До официалното регистриране на етническа ни група се стигна след активната съвместна дейност именно на Фондация „Българска памет“ и „Дружество за българо-албанско приятелство“. Само
за седмица, повече от 3000 души от Билища, Корча, Голо Бърдо, Мала Преспа и Гора заявиха писмено
желанието си да се самоопределят като българи в официална подписка, организирана от Фондацията.
Тя бе изпратена до албанския парламент и правителство и изигра ключова роля в процеса по признаването на българското малцинство.
Членове на Европейския парламент от различни държави и политически партии също изпратиха писмо до парламента на Албания, в което призоваха да се спазят препоръките на Европейския парламент
по въпроса с регистрирането на българската етническа общност.

ПОДКРЕПА ЗА БПЦ ДА БЪДЕ МАЙКА-ЦЪРКВА
НА МПЦ - ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЯ

Фондация „Българска памет“ от години работи и е активно ангажирана с делата по националната кауза за приемане на МПЦ – Охридска архиепископия като дъщерна църква на БПЦ. Часове
след като десетки известни, учени, журналисти, потомци на видни фамилии от Македония и общественици, начело с д-р Милен Врабевски, Горан Благоев и Любчо Нешков, призоваха Българската патриаршия да приеме протегнатата ръка на Македонската архиепископия и да се прояви
като нейна Майка-църква по писмено искане на МПЦ, в страната започна Национална петиция за
обществена подкрепа към БПЦ да бъде Майка-църква на МПЦ - Охридска архиепископия.
Изтъкнати общественици и граждани се включиха в мълчаливото бдение пред Синодалната палата, което бе в подкрепа на Българската патриаршия. В следствие на това Светият Синод
състави комисия, която ще положи всички усилия да помогне на нашите духовни братя и сестри
от Македония и ще се застъпи за тях пред поместните православни църкви, предприемайки
всичко необходимо за установяването на канонически статут на МПЦ.

РОДОЛЮБИЕ

РОДОЛЮБИЕ

ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ ЗА БЪЛГАРИЯ: АЛБАНИЯ ПРИЗНА
БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО

27 ноември 2017 г.

Още в началото на 2017 г. др Врабевски се ангажира с дългосрочни инвестиции в образованието,
интеграцията и социализацията на младите българи в Албания. Той подпомогна развитието на паралеките, в които се изучава български език в Билища и Корча като броят им нарасна от 2 на 4 само за
няколко месеца.
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27 ноември 2017 г.
ПОДКРЕПА ЗА ИЗДАВАНЕТО НА КНИГИ И НАУЧНИ ИЗДАНИЯ

РОДОЛЮБИЕ

През 2017 г. Фондация „Българска памет“ участва в издаването на множество книги и научини
издания. Подкрепата на Фондацията е част от дългогодишната й работа в посока родолюбиво
възпитание на младите хора и съхранение на културно-историческото ни наследство.
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ДЕМОГРАФИЯ
борба с демографската криза
устойчиво регионално развитие

43

януари - декември 2017 г.

От 2007 г. д-р Милен Врабевски инвестира в собствена дарителска програма в подкрепа на
семейства с репродуктивни проблеми, както и в инициативи и кампании, ангажирани с борбата
с демографската криза и увеличаването на раждаемостта в България: фондация „Искам бебе“ и
фондация „Майки за донорството“. 35 деца са се родили след успешни ин витро процедури, подпомогнати финансово от Фондация „Българска памет“. Тя активно участва и в националната
кампания под егидата на президента на Р. България „Голямото семейство“.

ПАРТНЬОР НА КАМПАНИЯТА „НАПРАВИ ГО ЗА БЪЛГАРИЯ“

Фондация „Българска памет“ стана партньор на първата по рода си кампания за насърчаване на
раждаемостта „Направи го за България“. Неин организатор е неправителствената организация
ДНК.
Кампанията е отворена за двойките, чиито бебета са заченати през 2016 г. Бъдещите
родители трябва да качат на страницата на кампанията във фейсбук селфи с положителен тест
за бременност, снимка от видеозон или на вече родено бебе, с хаштаг #pravimgozabg. За всяка
споделена бременност ДНК осигурява минимум 1 лев на фондация „Искам бебе“, за подпомагане
на двойките с репродуктивни проблеми.
За всички деца, които са част от кампанията, ДНК организира масово кръщене. На 22 октомври
д-р Милен Врабевски стана звезден кръстник на три от дечицата, които бяха кръстени във
Варна.

ДЕМОГРАФИЯ

ДЕМОГРАФИЯ

ПОДКРЕПА ЗА ФОНДАЦИЯ „ИСКАМ БЕБЕ“ И
ФОНДАЦИЯ „МАЙКИ ЗА ДОНОРСТВО“

22 октомври 2017 г.

В рамките на кампанията се реализират и други събития, насочени към настоящи и бъдещи
родители. В сътрудничество с БАН и с представители на гражданското общество ще бъдат
изготвени и законодателни инициативи, насочени към стимулиране на раждаемостта.
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16 август 2017 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“ ПОЛУЧИ
ПРЕСТИЖНОТО ЗВАНИЕ „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ВАРНА“

ОБЩЕСТВО
дарителство
благотворителност
инвестиции
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През последните 10 години д-р Милен Врабевски активно работи за утвърждаването на град
Варна като център за европейска интеграция на българската диаспора. И тази есен над 200
деца от диаспората ще пристигнат във Варна за есенния семинар, организиран от Фондация
„Българска памет“, който ще се проведе под мотото „Поколение Европа – новата вълна млади
предприемачи“.

ОБЩЕСТВО

Д-р Милен Врабевски бе удостоен със званието „Почетен гражданин на Варна“ на тържествена
церемония по повод празника на града. Кметът на Община Варна г-н Иван Портних връчи почетния знак на д-р Врабевски за изключителните му заслуги в областта на българската култура
и образование и неговата активна дейност като филантроп, ревностен родолюбец, благотворител и музикант.

Своята парична награда от 5000 лв. докторът дари за дългосрочното подпомагане на отлични
ученици от варненската математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, която той подкрепя редовно наред с още много други талантливи деца от Варна.

47

23 януари 2017 г.
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС ПРЕЗ 2018 Г
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Целта на инициативата е създаване на граждански форум за работа по приоритетите на Българското председателство на ЕС през 2018 г., както и включването на гражданските организации като част от процеса на подготовка на Българското председателство.
Националният форум от неправителствени организации за Българското председателство на
Съвета на ЕС през 2018 г. бе създаден по инициатива на „Европейския съвет за външна политика-София“ на инициативна среща на 23 януари 2017 г . в Дома на Европа.

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“
В ПОДКРЕПА НА МЛАДИТЕ ХОРА

През 2017 г. Фондация „Българска памет“ е реализирала множество дарения в подкрепа на деца и
млади хора, нуждаещи се от лечение. Подпомагала е финансово семейства в неравностойно положение, които нямат възможност да осигурят на децата си средства за образование. Фондацията осигури първоначални и последващи изследвания в процеса на извършване на асистирана
репродукция и на българско семейство, което копнее да има свои деца.
Осигурената помощ за децата и младежите е част от мисията и дългогодишната работа на
Фондация „Българска памет“ в посока развитие и грижа за здравето и образованието на младите хора в България.

ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО

Фондация „Българска памет“ е основен двигател и спонсор на „Национален форум от неправителствени организации за Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., който
включва 54 граждански организации.

януари - декември 2017 г.
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28 януари 2017 г.

На 28 януари в град Разлог се проведе среща, организирана от сдружение „Диабет без страх“ със
семействата на деца със захарен диабет от региона. В рамките на срещата екип на Фондация
„Българска памет“ реализира поредното дарение за лечение и профилактика на деца с диабет –
монитор и 10 броя сензори, чрез които ще се правят измервания на кръвната захар по безкръвен начин. От направеното дарение ще могат да се възползват десетки деца от Разлог, Банско,
Белица, Якоруда и Гоце Делчев. Целта е мониторът да бъде използван в случаите, когато децата
са с вирусни инфекции и е необходимо непрекъснато следене на нивата на кръвната им захар,
както и когато се налагат корекции в приема на инсулин.
Благодарение на дарението и непрекъснатата грижа и подкрепа, която д-р Врабевски и Фондация „Българска памет“ осигуряват за децата и техните семейства, вече има постоянен и
напълно щадящ контрол на състоянието и лечението им. Семействата изразиха безкрайната
си благодарност за дарителския жест и споделиха, че никой не е правил подобно нещо за здравето на децата. Предстои да бъде направено дарение на още два монитора и 20 сензора, което
ще помогне при лечението на десетки деца и ще подкрепи техните семейства в борбата с
диабета.

ПОДКРЕПА ЗА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА
С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО

Повече от 70 деца от цяла България са посетили Учебно-творчески център „Пламък“ в град
Варна, където са получили професионална грижа и мнение само в рамките на последните
шест месеца. Център „Пламък“ е специализиран за работа с деца с проблеми в развитието.
Той е създаден, за да помогне на децата с аутизъм и специални образователни потребности
да намерят висококачествена, ежедневна професионална грижа, подкрепа и консултация за
родителите.
Благодарение на подкрепата на Фондация „Българска памет“, центърът е превърнат в място, на
което нуждаещите се получават възможност да развият своя пълен потенциал в атмосфера на
уют, разбиране и позитивно отношение. Мултидисциплинарният екип от специалисти – невролог,
детски психолози, логопеди, арт-терапевт, специални педагози, възпитатели и др. позволява
да се използват множество, взаимодопълващи се методи. Сред тях е и разработеният от д-р
Хари Шнайдер модел на невромодулираща терапия. При посещението си в България, подкрепено
от д-р Милен Врабевски, световноизвестният невролог обучи създателя и ръководител на
център „Пламък“ д-р Пламен Димитров. Той също е разработил метод за ЕЕГ диагностика на
нарушенията в детското развитие.

ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО

Д-Р МИЛЕН ВРАБЕВСКИ НАПРАВИ ПОРЕДНО ДАРЕНИЕ В
ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С ДИАБЕТ

март 2017 г.

Подкрепата за Учебно-творчески център „Пламък“ е част от дългогодишната работа на
Фондация „Българска памет“ в посока развитие и грижа за здравето на младите хора в България.
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юли 2017 г.

Фондация „Българска памет“ подкрепи Театрална работилница „Мариан Бачев и Аркадия Фюжън
Арт“ за създаването на спектакъла „Филмирана провинция“. Той ще представлява уникална сценична адаптация по разкази на Чудомир и музика на Стефан Вълдобрев, а официалната премиера
ще бъде наесен.

РЕКОРД ЗА НАЙ-СКОРОСТНИТЕ ПОСЛАНИЦИ НА
ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“

В началото на месец юли Фондацията подкрепи и провеждането на едноседмичен театрален
уъркшоп на трупата в гр. Смолян. В рамките на уъркшопа младите актьори имаха интересни
театрални занимания, като резултатът от тях бе повече от впечатляващ – два изнесени
спектакъла пред препълнената зала на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“.

През август учениците на СУ „Христо Смирненски“ от благоевградското село Кочан записаха
нови спортни успехи. Те взеха участие в ежегодното ученическо състезание по скоростно изкачване на 894-те стъпала до Паметника на връх Шипка. За трета поредна година участието
на децата от отбора на село Кочан бе изцяло подпомогнато от Фондация „Българска памет“ и
нейния председател д-р Милен Врабевски, а успехите им не закъсняха. Победителят от миналата година Венцислав Кисьов записа нова победа с рекордното време от 4 минути и 51 секунди.
При момичетата Ани Байракова финишира трета. И двамата призьори бяха наградени с медали
от областния управител на Габрово г-жа Невена Петкова.

Театралната трупа направи и своето първо международно турне със спектакъла „Крушата Рагаца“ в Битоля, Македония. Постановката бе представена на Детския международен театрален
фестивал – „Битолино“ 2017, а средствата за участието на децата във фестивала осигури д-р
Милен Врабевски.

Отборът на СУ „Христо Смирненски“ е съставен от 7 момичета и 8 момчета във възрастова
група 5-8 клас и е предвождан от техния преподавател по физическо възпитание и спорт Динко
Кумбаров. Всички 15 състезатели успешно изкачиха 894-те стъпала до Паметника на свободата, за което получиха специални грамоти.

ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“ ПОДКРЕПИ МЛАДИТЕ
АКТЬОРИ ОТ „МАРИАН БАЧЕВ И АРКАДИЯ ФЮЖЪН АРТ“

август 2017 г.

Състезанието е организирано от Областна администрация – Габрово във връзка с Националните чествания на 140-та годишнина от Шипченските боеве. За пръв път тази година, освен
ученици от цялата страна, в надпреварата се включиха и ученици от Русия и Украйна. Провеждането на инициативата по атрактивен за децата начин спомага за съхранението на историческата памет на поколенията.
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ноември 2017 г.

Д-р Милен Врабевски осигури нови компютри за учениците от ОУ „Братя Миладинови“ в с. Конарско. До момента в училището не е имало съвременен компютърен кабинет, който да отговаря на нуждите на учениците, тъй като средствата, с които училището разполага, не са
достатъчни за закупуването на техника.
Директорът на училището г-жа Фатме Осман, учителският колектив и учениците изпратиха
благодарствено писмо на д-р Врабевски.

5-ТО ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ НА „МАЙКА НА ГОДИНАТА“ С
ПОДКРЕПАТА НА ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“

На 21 ноември 2017 г. инициативата „Майка на годината“ отбележи своето 5-то юбилейно
издание. Благородната инициатива се провежда под егидата на Фондация „Българска памет“.
На тържествена церемония в Деня на християнското семейство, 4 дами бяха наградени с приза „Майка на годината 2017“. Това бяха Тереза Маринова, Красимира Василева, Катя Ковачева,
Теодора Игнатова, и Весела Тотева. Фондация „Българска памет“ получи специално отличие за
подкрепата, която за поредна година оказва на инициативата „Майка на годината“.
декември 2017 г.
„МИС И МИСТЪР БЕБЕ 2017“ СЕ ПРОВЕДЕ ПОД ЕГИДАТА
НА ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“

ОБЩЕСТВО

ОБЩЕСТВО

УЧЕНИЦИТЕ ОТ С. КОНАРСКО
ПОЛУЧИХА НОВИ КОМПЮТРИ

21 ноември 2017 г.

Близначетата Максим и Преслава Баневи грабнаха призовете Мис и Мистър Бебе по време на
националния конкурс под егидата на Фондация „Българска памет“, която само преди дни отпразнува 10-годишния си юбилей. В надпреварата участваха 30 дечица от 8 месеца до 3 години,
които дефилираха заедно с майките и татковците си на сцената.
Всички участници в конкурса си тръгнаха с прекрасни подаръци. По време на събитието родителите на бебетата подкрепиха 9-годишния спортист Кристиян Илиев, който има нужда от
животоспасяваща операция в чужбина.
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декември 2017 г.

ОБЩЕСТВО

ПОДКРЕПЕНИЯТ ОТ ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“
МОМИЧЕШКИ ФУТБОЛЕН ОТБОР ОТ С. КОЧАН ЗАВОЮВА
БРОНЗОВИ МЕДАЛИ
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За първи път в Благоевград се проведе Областен ученически турнир по футбол за момичета.
Неговата цел е да популяризира футболната игра сред момичетата в училищна възраст. В напреварата се включиха училищни отбори от цяла област Благоевград. В оспорваното първенство взе участие и отборът по футбол за момичета от Средно училище „Христо Смирненски“
с. Кочан.
Футболистките от СУ „Христо Смирненски“ се наредиха сред медалистите в турнира след
като завършиха на трето място в крайното класиране, след отборите на Благоевград и с. Долно Осеново. За участието си в това състезание те бяха подпомогнати изцяло от председателя
на Фондация „Българска памет“, за което целият отбор му благодари.

VARNA

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКА ПАМЕТ“
 +359 2 822 33 42
info@bgmf.eu
www.bgmf.eu
Фондация Българска Памет

