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КОИ СМ
Е НИЕ?

Фондация Българска Памет е основана през 2007 г. от д-р Милен Врабевски.
Сред основните дейности на организацията са разработването 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, иновации в 
образованието и борбата срещу демографската криза в България. 



Скъпи приятели и съидейници,

В ръцете си държите Годишният отчет за дейността на Фондация Бъл-
гарска Памет за 2018 г. През изминалите 365 дни вложихме много усилия 
и успяхме да надградим всичко, което до този момент сме постигнали по 
четирите стратегически приоритета на Фондация Българска Памет.

Благодаря на всички наши съмишленици от местните, националните и 
европейските институции, академичните среди, медиите, неправител-
ствения сектор, които чрез подкрепата си за инициативите на Фондация 
Българска Памет дадоха своя принос за формиране на успешно бъдеще за 
нашите деца и за оформянето на по-добра среда за живот в България и 
извън нея. 

Специални благодарности отправям към нашите дългогодишни партньори 
от Фондация ,„Ханс Зайдел“, Представителството на Европейската коми-
сия в България и Община Варна за оказаната подкрепа и през 2018 година.
Приятно четене!

Д-р Милен Врабевски
Председател на Фондация Българска Памет



1. Изграждане на икономика на знанието и 
реализация на младите хора в България и Европа.

2. Интеграция, социализация и европейска 
перспектива на младите хора в България 
и българските общности от историческата 
диаспора. 

3. Утвърждаване на националното чувство у най-
младите и опазване на българското културно-
историческо наследство.

4. Борба с демографската криза в България

През 12-те години от съществуването на Фондация Българска Памет като 
резултат от всички реализирани проекти в партньорство с национални и 
европейски институции, бизнес, неправителствени и академични организации, 
в обучителните модули на Фондацията са участвали близо 11 000 млади хора 
от България и от българската историческа диаспора.
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Фондация Българска Памет е член на: 
 Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на 

младежта и спорта. 
 Обществен съвет към Комисията по взаимодействието с 

неправителствените организации и жалбите на гражданите към 44-то 
Народно събрание на Република България

Награди:
2016г. Награда за цялостно качествено изпълнение на проект „„Младежки 
форум за предприемачество и демография“, програма „„Еразъм +“, Ключова 
дейност 3 „„Подкрепа за реформиране на политиката“

2017г. Награда за цялостно качествено изпълнение на проект 
„„Толерантността и солидарността-средство за преодоляване на 
стереотипите сред младите“, програма „„Еразъм +“, Ключова дейност„ 
Образователна мобилност на граждани“, сектор „„Младеж“

2018г. Награда за цялостно качествено изпълнение на проект 
„„Доброволчеството – инструмент за повишаване на младежката заетост 
чрез развиване на нови умения“, програма „„Еразъм +“, Ключова дейност 1, 
Европейска доброволческа служба.

ОБРАЗОВАНИЕ И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ
РОДОЛЮБИЕ 
ДЕМОГРАФИЯ
ОБЩЕСТВОПР
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ДЕЙНОСТ И ПОСТИЖ
ЕНИЯ ПРЕЗ 2018
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Програма „,Път към университета“

  2017 г.  - 2018 г. 

Образованието е нашият паспорт към бъдещето и прогреса, защото утрешни-
ят ден принадлежи на хората, които се подготвят за него още днес. Именно с та-
кава мотивация през учебната 2017-2018 година д-р Милен Врабевски и Фондация 
Българска Памет подкрепиха организационно и финансово 566 зрелостници по пътя 
им към по-добро образование в рамките на програмата „Път към университета“.

Инициативата е създадена от д-р Врабевски и се провежда от 2010 г. насам. Още 
от първото си издание тя се финансирана лично от председателя на Фондация 
Българска Памет и дава възможност на младежи, живеещи в отдалечени населени 
места, с ограничени възможности за развитие или от семейства с нисък социа-
лен статус, да получат достъп до безплатни кандидатстудентски курсове по 
предметите, с които ще кандидатстват в желаните от тях висши учебни заве-
дения.

Щастливи сме от факта, че с всяка изминала година броят на младите хора, кои-
то участват в програмата и искат да вложат усилия, за да получат образова-
ние, постоянно нараства. Като резултат над 85% от младежите се класират 
успешно за следване във висши учебни заведения в България и Европа.
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Доброволчеството – инструмент за повишаване на 

младежката заетост чрез развиване на нови умения 

  3 януари   18 януари 

Млади предприемачи в действие!

Фондация Българска Памет (ФБП), в партньорство с Асоциация “AMFI”, Италия и Асо-
циация “AJEM”, Португалия, реализира успешно проект: 2017-2-BG01-KA105-036426 
“Volunteering – a tool for increasing youth employment through developing skills”, съфинан-
сиран по програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Европейска доброволческа служба. 
Проектът си постави като основна цел да даде възможност на двама млади добровол-
ци да придобият ценен опит и професионални умения с помощта на доброволчество. 
Стремеж на Фондацията при изпълнението на проекта бе доброволците да предоставят 
времето и труда си в полза на местната общност и приемащата организация, като полу-
чиха в замяна възможност да упражняват уменията си, да придобият нови компетенции, 
културни и социални познания, като по този начин да инвестират в бъдещето си.

Участниците в ЕДС проекта бяха двама доброволци – Илария Мирра  от Италия и Джоао 
Пайва от Португалия.

60 младежи от България, Македония и Сърбия посетиха една от най-проспериращите компа-
нии в България, а именно Imperia Online. Съоснователят и дигитален предприемач Доброслав 
Димитров, разказа своята вдъхновяваща история и даде полезни практически съвети, свърза-
ни с кариерното ориентиране и възможностите в IT индустрията. 

Посещението бе част от дейностите в проект 2017-2-BG01-KA105-036428 „Социалното приоб-
щаване на младите чрез предприемачество“, съфинансиран по Програма „Еразъм+“, Клю-
чова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани”. Младежкият обмен се реализира 
между 15 и 19 януари в партньорство със Сдружение на граждани „Македоно-българско 
приятелство“, Р. Македония (БЮРМ) и Гражданско сдружение „Grupa liperalnih, ambicioznih 
i solidarnih“, Сърбия.

Младежите имаха интерактивна сесия и със Здрава Воденичарова, Мениджър проекти, 
„Мрежа Хлебни къщи“ и Сандра Топалска, Експерт програми и проекти, „Хлебна къща Со-
фия“, както и интересни и полезни срещи с Ясен Георгиев, изпълнителен директор на Инсти-
тут за икономическа политика, Светлан Станоев, съосновател и старши фасилитатор в The 
Business Institute и социалните предприемачи Йорданка Янакиева от фондация „Рицарите на 
доброто“ и Снежана Йовева от сдружение „Толкова близо, толкова далеч“.

Основната цел на проекта бе чрез неформално обучение, да се развият предприемачески 
умения, допринасящи за повишаване нивата на младежка заетост, социално приобщаване, 
и превенция от радикализация у 60 младежи от България, Р. Македония и Сърбия.
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Успешна кандидатстудентска кампания

на български университети в Албания

  30 януари   1 февруари 

За първи път в Кукъс, Албания се проведе
българска кандидатстудентска кампания

Над 50 кандидат-студенти и техните родители взеха активно участие в проведената в град 
Корча /Албания/ информационна кампания за прием на студенти, докторанти и специа-
лизанти в български университети, реализирана със съдействието на Фондация Българ-
ска Памет.

Представители на Министерството на образованието и науката, Държавната агенция 
за българите в чужбина и най-големите български висши учебни заведения представиха 
многобройните възможности за образование в България. Младите хора и техните семей-
ства проявиха голям интерес към ежегодното информационно събитие.

Основната му цел е младежите от историческата ни диаспора в Албания да свържат 
своето образование и кариерно развитие с България. През последните години броят на 
българчетата, кандидатстващи и приети в български университети се увеличава, както и 
броят на онези от тях, които успешно се реализират в България.

На 1 февруари за първи път в гр. Кукъс, Албания, Дружество „Наша Гора“ с подкрепата 
на Фондация Българска Памет, Министерството на образованието и науката, Държав-
ната агенция за българите в чужбина и Българското посолство в Тирана, проведе успеш-
но кандидатстудентска кампания за български висши учебни заведения.
 
Множество младежи от българското малцинство в Кукъс взеха активно участие в първата 
кампания за набиране на студенти, докторанти и специализанти на български универси-
тети. Един от младежите например, който е 7-кратен шампион по борба, прояви желание 
да се обучава в НСА „Васил Левски“.
 
Освен големия интерес на гражданите, събитието привлече вниманието и на местните 
медии.
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Д-р Врабевски изнесе вдъхновяваща реч на

срещата на министрите на ЕС

  1-2 февруари   22 февруари

Фондация Българска Памет издаде
нов практически наръчник по предприемачество

Д-р Врабевски бе специален гост и главен лектор по време на неформалната среща на 
европейските министри с ресор образование, наука и научни изследвания. Събитието 
е част от официалната програма на Българското европредседателство и се проведе на 
1-2 февруари 2018 г. в София.

Като един от най-големите иноватори и инвеститори в българската наука и младите хора 
в България, д-р Милен Врабевски бе поканен от Министерството на образованието и 
науката да произнесе слово по време на събитието на тема „Future of Europe – career 
development, career patch and new skills“.

Във вдъхновяващото си слово д-р Врабевски обърна специално внимание на инвести-
циите в иновации, в човешкия капитал и в обществото. Той очерта перспективите пред 
Европа в областта на науката и научните изследвания, които са неразривно свързани с 
прогреса на обществото и подобряването на живота на европейските граждани.

На събитието присъства министър Красимир Вълчев, европейският комисар, отговарящ 
за наука, изследвания и иновации Карлос Моедас, както и министри от всички държа-
ви-членки на Европейския съюз. Еврокомисар Моедас призова европейските институ-
ции да отделят по-голям бюджет за наука, тъй като успешното бъдеще на Европа зависи 
от това.

„Наръчникът по предприемачество „Първи стъпки в бизнеса” е най-новото издание на 
Фондация Българска Памет. То цели да запознае младежите с основите на стартирането 
на бизнес, като им загатне за многобройните възможности, които предлага самостоя-
телната заетост и ги мотивира с успешни примери за предприемачество в България. На-
ръчникът е практично и полезно пособие, в което ще намерите отговор на въпросите: 
Какво представлява предприемачеството?; Какви умения и компетенции са нужни, за да 
си предприемач?; Защо е важно предприемачеството?; Какви са стъпките към успешен 
бизнес старт?.

Публикуването на изданието е заключителна част на 3-дневен семинар под мотото 
„Младите хора – новата вълна предприемачи на 21-ви век“, което се проведе между 15 
и 17 ноември 2017 г. През първия модул на семинара 30 младежи от Родопите премина-
ха през неформално обучение за придобиване на предприемачески компетентности, 
а през втория – бяха осъществени срещи с реализирали се предприемачи, с цел да се 
насърчат и вдъхновят младите хора към развитие на собствени идеи и предприемаче-
ско мислене.  както и да получат полезна информация за предоставяни възможности за 
младежко предприемачество в България. Организатор на инициативата е Фондация Бъл-
гарска Памет, а финансирането е по Национална програма за младежта (2016 – 2020), 
Министерство на младежта и спорта.
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Ученици от Струмица предложиха идеи за Коридор №8

в конкурс на Фондация Българска Памет

  23 февруари   25 февруари

Д-р Врабевски сподели своята формула
на успеха на конференцията LeapIN Sofia

Над 35 младежи от Струмица, Македония, взеха участие в конкурса за проектна идея 
на тема „Перспективите на Коридор №8“, който е иницииран и финансиран от Фонда-
ция Българска Памет. Отличените екипи бяха лично наградени от д-р Милен Врабевски, 
председател на Фондацията, евродепутатът д-р Андрей Ковачев и зам.-министърът на 
външните работи Гeорг Георгиев. Младежите получиха интересни книги, парична награ-
да, както и грамота за участието си в конкурса. 

На официалната церемония по награждаването присъстваха още Димитър Савов, дирек-
тор на дирекция „Национална транспортна политика“ към Министерство на транспорта, 
ИТ и съобщенията, Негово Превъзходителство Кирияку Курета, посланик на Албания в 
България, както и представители на посолствата на Грузия, Азербайджан, Румъния и Ко-
сово. След тържественото събитие гостите дискутираха различни възможности и дейст-
вия, които трябва да се предприемат в посока финализирането на транспортния проект, 
който е от изключителна важност за икономическото развитие на региона и по-добрата 
свързаност между европейските държави.

Д-р Милен Врабевски бе един от специалните гост-лектори на тазгодишното издание на 
конференцията LeapIN Sofia в Аулата на СУ “Св. Климент Охридски”. Той изнесе своята 
вдъхновяваща лекция пред близо 300 амбициозни млади хора,  споделяйки с тях своята 
лична формула за успех, а именно добавянето на стойност в живота на другите.

Именно тази формула го води до толкова върхове в професионален, социален и личен 
план. Д-р Врабевски е създател, собственик и изпълнителен директор на най-голямата 
частна научноизследователска компания в Югоизточна Европа Comac Medical, след 
това основава и председателства една от най-активните и работещи неправителствени 
организации в България Фондация Българска Памет, създава 2 детски градини и учили-
ще, в което децата се учат на родолюбие и предприемаческо мислене от най-ранна 
детска възраст. Създава своя продуцентска къща Intelligent Music за популяризиране на 
съвременната българска музика и култура.
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Великотърновският университет посрещна

д-р Милен Врабевски с препълнена зала

  12 март   12 – 16 март

ФБП стартира 5-дневен обмен по програма „„Еразъм +“ 
с младежи от България, Македония и Молдова

Пред препълнена зала със студенти на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и 
Методий“ д-р Милен Врабевски изнесе интерактивна лекция на тема „Младите хора в 
европейска България“. Той пристигна по покана на дипломатически клуб „Имхотеп“ и 
сподели със студентите за възможностите, които предоставя България за професионал-
на и личностна реализация, както и неговата лична формула на успеха.

След беседата си д-р Врабевски отвори дискусия, в която студентите имаха пълната 
свобода да отправят своите питания към него и да получат отговори на всички въпроси, 
които ги вълнуват. Той разкри какво трябва да бъде мисленето и настройката ни, за да 
бъдем успешни и защо пътят към успеха минава през любовта към родината и добавяне-
то на стойност в живота на другите. Преди началото на беседата си д-р Врабевски бе 
тържествено удостоен със званието „Почетен член на дипломатически клуб „Имхотеп“.

Фондация Българска Памет стартира 5-дневен младежки обмен на тема „Насърчаване 
на иновативното, креативно и аналитично мислене като фактор за младежка заетост”. 
Той се проведе в гр. София с 45 младежи на възраст между 17-19 г., на прехода между 
средно и висше образование от България, Македония и Молдова. Основната цел на 
проекта бе да изгради у участниците умения за по-лесна адаптация на пазара на тру-
да, поставяйки фокус върху развитието на иновативно, креативно и аналитично мислене, 
което е в основата на STEM професиите у младежите.

Д-р Милен Врабевски изнесе заключителната лекция в рамките на програмата. Участ- 
ниците от Македония, Молдова и България получиха полезни знания и опит от един от 
най-преуспелите български предприемачи и общественици в наши дни. Д-р Врабевски 
сподели с младите хора най-важните и ефективни принципи на младия предприемач. 

Проектът “Насърчаване на иновативното, креативно и аналитично мислене като фактор 
за младежка заетост” (№2017-2-BG01-KA105-036427) е съфинансиран по програма “Ера-
зъм+” на ЕС, Ключова дейност 1 “Образователна мобилност за граждани”.
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Пореден успех в конкурс на НАСА

на младите астрономи от МГ „„Д-р Петър Берон“

  19 март

Подкрепените от д-р Милен Врабевски ученици от Математическа гимназия „Д-р Петър 
Берон“ са класирани на първо и второ място в международния ученически конкурс на 
НАСА за космически колонии. Проектът „Уни Спейс”, разработен от Иво Песев, Алек-
сандър Георгиев, Симеон Гачев, Златан Златанов и Даниел Петров от 12 клас, е класиран 
на първо място. С второ място е отличен проектът „Кибела”, разработен от  Катерина 
Бахтигалиева от 10 клас. Варненските ученици, спечелиха призовите места съревнова-
вайки се с 10 000 ученици с 2 500 проекта от различни страни. 

Ръководител на проектите е доц. д-р Веселка Радева, ръководител на Планетариума на 
Висшето военно морско училище. Консултант на проектите е учителката по физика и  ас-
трономия от МГ Силвия Захариева.

Екипите са поканени да представят проектите си в в презентационните научни сесии и в 
постерната сесия на Конференцията за международно космическо развитие на НАСА 
и Американското космическо общество. Конференцията се проведе през май 2018 го-
дина в Лос Анджелис, Калифорния.

XXII
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  2-6 април

Хуманоиден робот откри XXII Пролетен семинар на 
Фондация Българска Памет

Хуманоидният робот Нао откри ХХII Пролетен семинар със специално обръщение към 
всички участници и официални гости. Тази година форумът помогна на близо 200 деца 
от българската диаспора в Македония, Сърбия, Молдова, Украйна, Албания, Румъния, 
Западните Родопи и района на Тервел да развият дигиталните си умения и познания, за 
да бъдат успешни, конкурентоспособни и реализирани личности, които ще бъдат двига-
телите на прогреса в Европа.

ХХII Пролетен семинар „Силна национална идентичност – силна европейска идентич-
ност“ се провежда за 11 поредна година. Форумът е пример за реална и ефективна 
европейска интеграция. По време на семинара младежите общуват на български език, 
който е основа за създаването на посланици на евроинтеграцията в страните от Източ-
ното партньорство и Западните Балкани.

Семинарът се проведе между 2 и 6 април под мотото: „Дигиталните компетенции: ключ 
към професиите на бъдещето“ с подкрепата на Представителството на Европейската 
комисия в България, Община Варна и Фондация „Ханс Зайдел“. Форумът предложи впе-
чатляваща програма програма с  3 робота – Sanbot, Nao и Telepresence и гост лектори, 
които са доказани специалисти, предприемачи и творци в сферата на дигиталните тех-
нологии и роботиката.
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За поредна година д-р Врабевски подкрепи 
Mеждународния конкурс „„Млади виртуози“

  16 април – 22 април   28 май

ФБП проведе семинар за 250 деца на тема
„„Роботика и дигитални умения“ в Струмица

И през 2018 г. Фондация Българска Памет и председателят й д-р Милен Врабевски под-
крепиха ежегодния Международен конкурс „Млади виртуози“. Конкурсът e предназна-
чен за млади изпълнители и творци от цял свят. Той предоставя нови възможности за всич-
ки участници да се състезават и контактуват със свои колеги, да изследват и обменят 
оригинални идеи, да интерпретират класическа и съвременна музика, да представят 
своя талант пред големи музиканти, членове на международното жури,  доказали себе 
си на световните музикални сцени и в световния афиш.

След успешното тринадесето издание през 2017 г., в което 158 участника от 35 държави 
от четири континента проявиха интерес и по впечатляващ начин защитиха дарбата си 
и таланта на своите педагози, Фондация „Млади виртуози” в съорганизаторство с НМУ 
„Любомир Пипков” и с подкрепата на Фондация Българска Памет, обявиха и неговото 
Четиринадесето издание, което се проведе в София между 16 април – 22 април 2018 за 
специалност Камерна музика и 8 октомври – 12 октомври 2018 за специалност Компози-
ция.

Повече от вълнуващо протече първият интерактивен семинар по роботика и дигитални 
технологии в гр. Струмица, Р. Македония, по инициатива и с финансиране на д-р Милен 
Врабевски и Фондация Българска Памет. Над 250 младежи от Струмица и Делчево се 
запознаха с хуманоидния робот от България – НАО, построиха и програмираха свои 
автономни роботи и получиха безценни знания за дигиталния свят, криптовалутите и 3D 
принтерите. 

Семинарът в Струмица е част от дългогодишните инвестиции на д-р Милен Врабевски за 
професионални и образователни перспективи за сближаване на хората от двете страни 
на границата. Целта на иновативния форум е да насърчи младежите да усвоят компетен-
циите на XXI век за да бъдат конкурентни, гъвкави и успешни в обединена Европа.  

Темата на семинара бе побрана така, че да даде насока на учениците кои са умения-
та, които ще им послужат като ключ към професиите на бъдещето. Тя кореспондира и с 
един от четирите приоритета на Българското европредседателство през 2018 г., а имен-
но „Цифрова икономика и умения на бъдещето“.
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30 младежи от България и Литва изграждат

предприемачески компетенции в София

  7 юни.   15 юни

Над 100 участници в националния литературен 
конкурс „„Този безкраен свят“

В периода 7-14 юни, в гр. София, Фондация Българска Памет съвместно с „Институт за 
проектно базирано обучение“, Литва, реализира поредния етап от двугодишния про-
ект: “EntrepreneurshipXchange through project-based learning” по програма „Еразъм+“ с 
участието на  30 младежи от България и Литва.

Имайки предвид, че предприемачеството е движещата сила на икономическото раз-
витие поради създаването на нови компании, работни позиции, отваряне на нови паза-
ри, развитие на нови умения и квалификации и че образованието по предприемачество 
играе важна роля за стимулиране на предприемаческия потенциал на младежите от 
ранна възраст, Фондация Българска Памет инициира настоящия проект, чиято основна 
цел е създаването на иновативна методология за изграждане на предприемачески ком-
петенции чрез проектно базирано обучение. 

Проектът е съфинансиран по програма „Еразъм+“, 2017-1-BG01-KA205-035758, Ключова 
дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“.  

Над 100 ученици от цяла България и от българската диаспора в Сърбия взеха участие 
в Националния литературен конкурс за авторски текстове на английски и немски език 
„Този безкраен свят“. За 13 поредна година надпреварата се организира от варненска-
та Първа езикова гимназия с финансовата подкрепа на Фондация Българска Памет. И 
до днес това е единственият конкурс, който си поставя за цел да стимулира творческите 
заложби и потребности на учениците в гимназиална възраст, насочвайки ги към създава-
не на авторски текстове на чужд език.

Учениците бяха наградени в Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ на офи-
циална церемония, на която бяха прочетени и откъси от отличените творби. Специалната 
награда на Фондация Българска Памет бе връчена лично от д-р Милен Врабевски на 
Никълъс Крисчън Бринтнол от Полски Тръмбеш.

Станалата вече традиционна за град Варна надпревара е подкрепена и от Министер-
ството на образованието и науката и Община Варна.
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Д-р Врабевски изнесе вдъхновяваща
лекция пред младите хора на Шумен

  16 юни   21 юни

 Д-р Милен Врабевски награди
отличници от Сърбия

Вдъхновяваща и мотивираща. Това бяха думите, с които младите хора на Шумен описаха 
лекцията д-р Милен Врабевски, която се проведе на 15 юни във Възрожденски комплекс – 
Шумен, Сереброва къща. Той пристигна по покана на „Roundtable Шумен“, „ПОДОБРИ“ 
и Oбщински младежки съвет, като част от инициативата „Бизнес истории“. Тя се провеж-
да за 7 пореден път и е насочена към активните млади хора на града, които искат да се 
развиват и самоусъвършенстват, допринасяйки за подобряване на средата около себе 
си.

Над 80 човека, някой от които пристигнали специално за лекцията от други градове на 
страната, се докоснаха до житейската и предприемаческата философия на д-р Вра-
бевски. В лекцията си на тема „Психология на успеха“ той сподели какво трябва да бъде 
мисленето и настройката ни, за да бъдем успешни и защо пътят към успеха минава през 
любовта към родината и добавянето на стойност в живота на другите.

След лекцията се проведе интересна сесия с въпроси към д-р Врабевски, която показа 
какво вълнува младите хора в града. Събитието завърши с коктейл, на който младежите 
успяха да създадат контакти и поговорят в неформална обстановка, както с д-р Врабев-
ски, така и един с друг, споделяйки идеи и впечатления от лекцията.

На специална церемония, проведена в звукозаписното студио на д-р Милен Врабевски, 
отличниците от гимназия „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Цариброд, Сърбия бяха награ-
дени за високите си резултати през учебната година лично от д-р Милен Врабевски. Те 
получиха книги и ваучери за пазаруване, с които да се снабдят с всичко необходимо за 
предстоящата ваканция и за новата учебна година.

По инициатива и с финансовата подкрепа на д-р Врабевски младежите и техните ръ-
ководители ще останат в София и през утрешния ден. Днес те разгледаха най-големите 
забележителности на столицата. Посетиха и Националния исторически музей, където се 
запознаха с неговите невероятни експозиции.

Възпитаниците на гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ бяха подготвили редица изненади 
за д-р Милен Врабевски, сред които бе и картина на неговия прапрадядо Хаджи Станьо 
Врабевски, рисувана лично от наградения отличник Никола Наков от 10 клас.
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15 деца от различни религии строят мостове

на толерантност и уважение

  17 юли   24-25 юли

Футболен турнир на
Фондация Българска Памет

Източноевропейски форум за диалог „Мостове“ и Община Стара Загора за трета по-
редна година съвместно с Фондация Българска Памет и със съдействието на г-жа Сне-
жана Йовева-Димитрова, зам.-председател на сдружение „Толкова близо, толкова да-
лече“, осъществяват  инициативата BRIDGE-Inter-Cultures CAMP, която цели да работи с 
деца, принадлежащи към различни религиозни общности и култури.

Това не е просто инициатива, а кауза. Тази кауза се нарича „Мост-Между-Културите“ и 
за пореден път зад нея застанаха граждански организации, местна власт, доброволци, 
медии и фирми. Живеейки заедно пет дни в Международния Младежки център в Стара 
Загора, 15 деца от различни религии строят мостове на толерантност и взаимно разби-
ране, на търпимост и уважение между духовните традиции, поколения и култури, показ-
ват отлична екипност, креативност и разбиране на основните принципи, движещи чове-
чеството.

Изводите от съвместното съжителство са, че в диалога запазваш своята идентичност и 
вяра, а в същото време се обогатяваш и отваряш за културата на твоя приятел.

Футболът продължава да обединява! С бурни овации и добро настроение бе открито 
пилотното издание на Приятелския футболен турнир на Фондация Българска Памет.

Двудневният турнир, в който участваха 80 деца между 12-15 години от България и Македо-
ния, се осъществява по инициатива и с финансирането на д-р Милен Врабевски. 

Приятелското съревнование приключи с невероятни голови попадения, красива игра и 
спортсменско поведение. Футболният турнир е поредна инициатива на Фондация Бъл-
гарска Памет за трансгранично сътрудничество с Република Македония.
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Стипендиантите на Фондация Българска Памет

във „„Форум глобални лидери“

  12 август   20 септември

Д-р Врабевски и зам.-министър Сачева и откриха нова 
компютърна зала в Благоевград и новооборудвана 
детска градина в Делчево

Млади, интелигентни, амбициозни. Такива са двамата стипендианти, за които Фондация 
Българска Памет осигури възможност за участие в международната лятна програма 
„Форум глобални лидери“ (Preparing Global Leaders Forum – PGLF). Тя се осъществява за 
първи път в България с финансовата подкрепа на Американското посолство в България, 
Младежкия съвет към Посолството на САЩ, Фондация Българска Памет и Сдружение 
„Три Шест Пет“. 

Програмата цели да събере на едно място талантливи студенти и млади професионалис- 
ти от цял свят, които имат интерес да развият лидерските си умения. Те ще се срещнат с 
редица водещи професори от топ университети като Оксфорд, Джорджтаун, Сорбоната 
и гост-лектори от България. Част от курсовете, през които ще преминат стипендиантите 
включват умения за водене на преговори, презентационни умения и говорене пред пуб-
лика, ефективно вземане на решения, лидерство и комуникация, подготовка за интер-
вюта за работа, психология на глобалното лидерство. Курсовете ще включват редица 
симулации, работа в групи и проекти.

Международната програма „Форум глобални лидери“ се осъществява за 7-ма поредна 
година, като до момента летните академии са провеждани в Русия, Хърватия, Йордания 
и Бразилия. Мрежата за глобални лидери PGLF вече има над 1000 възпитаници от над 100 
страни по света и има за цел да подготви ефективни и иновативни лидери в различни об-
ласти за предизвикателствата в публичния, неправителствен и частен сектор.

Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ в Благоев-
град посрещна учебната година с нова компютърна зала, която е дарение от д-р Милен 
Врабевски, председател на Фондация Българска Памет. Зам.-министърът на образо-
ванието и науката Дeница Сачева и д-р Врабевски официално откриха новото учебно 
помещение, което е ремонтирано и оборудвано с 20 компютъра, 6 лаптопа, 2 лазерни 
принтера, мултимедиен проектор и презентационна дъска.

Малко по-късно същия ден в Делчево, Р. Македония, зам.-министър Сачева и д-р Вра-
бевски откриха и две новооборудвани занимални в детска градина „Весели Цветови“ от-
ново с инвестиция на председателя на Фондация Българска Памет. Детското заведение 
вече разполага с нови маси и столчета, пособия за спортни игри и електронна везна с 
метър, за да се проследява растежа на малчуганите.

Домакин на събитието бе кметът на гр. Делчево - Горан Трайковски, които заедно с д-р 
Врабевски и зам.-министър Сачева обсъдиха различни възможности за активно транс- 
гранично сътрудничество с конкретни измерения.
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ФБП издаде образователното помагало по история
„„МОЯТА БЪЛГАРИЯ“ с безплатна електронна версия

  26 септември   9 октомври

Д-р Врабевски изнесе мотивираща лекция пред младите 
и активни хора на Ямбол

Фондация Българска Памет и ИГ „Просвета“ издадоха първото образователно помага-
ло, което хронологично обхваща цялата история на България. Изданието е озаглавено 
„Моята България“ и е достъпно за безплатно четене и сваляне в електронен вариант от 
България и чужбина. То може да бъде използвано свободно от ученици, учители и любо-
знателни читатели на адрес www.moyata.bg.

Автори на книгата са проф. д-р Пламен Павлов, проф. д-р Пламен Митев, проф. Лизбет 
Любенова и доц. д-р Веселина Вачкова. Изданието е консултирано с редица преподава-
тели, като важен принос за това, „Моята България“ да предлага сериозна историческа 
информация на достъпен и разбираем за учениците език е Катя Илиева, преподавател и 
Директор начален етап в ЧСУ „Цар Симеон Велики“.

Книгата съдържа 51 теми, обхващащи историята на страната ни от Праисторията до Съв- 
ременността. Те са изложени кратко, но изчерпателно, с богат илюстративен и снимков 
материал. Наред с основните моменти от нашата история в него са включени и по-малко 
известни факти, събития и личности, които да провокират интереса и любознателността 
на читателя. Авторите са подбрали разнообразни източници, които разкриват кои са 
нашите предци, как са живели, кои са личностите, станали пример за подражание, защо 
имаме основание днес да се гордеем, че сме българи. 

Какво е нужно, за да бъдем успешни? Защо е важно да мислим за доброто на България и 
можем ли всъщност да променим нещо от това, което не ни харесва в обществото? Това 
бяха само част от въпросите, които д-р Врабевски засегна в своята лекция пред близо 90 
души в галерия „Жорж Папазов“ в Ямбол.

Вдъхновяващата лекция се проведе по инициатива и покана на един от най-дейните 
граждани на Ямбол – психологът Павел Тодоров. На нея присъстваха много млади хора, 
ученици от най-елитните училища в града, представители на Община Тунджа и Община 
Ямбол, предприемачи, представители на бизнеса, медии, както и много гости от други 
градове в страната.

По традиция след лекцията се проведе сесия с въпроси към д-р Врабевски, която показа 
какво вълнува активните млади хора в града. Събитието завърши с коктейл, на който гос-
тите на събитието успяха да създадат контакти и поговорят в неформална обстановка, 
както с д-р Врабевски, така и един с друг, споделяйки идеи и впечатления от лекцията.
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Младежи от Македония на пътешествие в България с 

подкрепата на д-р Милен Врабевски

  19 октомври

Близо 60 младежи от Македония от Общините Делчево, Пехчево, Берово, Македонска 
Каменица и Виница пристигнаха на двудневна образователна екскурзия в България по 
инициатива и с финансирането на д-р Милен Врабевски и Фондация Българска Памет. 
Много от тях бяха в България за първи път.

Първата спирка от пътешествието на младежите бе Благоевград. Те посетиха Регионал-
ния исторически музей и старинния квартал „Вароша“. 

Пристигайки в София те имаха шанса да чуят страхотната презентация на Йорданка То-
дорова от Младежки екип „Европа“, която им разказа как е създаден ЕС, каква е струк-
турата му, как работи, каква е ролята на основните институции в него, какво е значение-
то му за държавите членки и техните граждани и какви възможности за развитие открива 
той пред тях. По време на презентацията имаше и викторина, в която най-активните и 
досетливи ученици получиха награди. Младежите от Македония се срещнаха и разгова-
ряха с д-р Милен Врабевски и екипа на ФБП за възможностите за кариерно развитие и 
успешна бъдеща реализация. 
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  30 октомври

Роботи, изкуствен интелект и виртуална реалност на XXIII-ия 
Есенен семинар на Фондация Българска Памет, реализиран 

с любезното съдействие на Фондация „„Ханс Зайдел“, 
Представителството на ЕК в България и Община Варна.

Виртуален водещ откри XXIII-то издание на Есенния семинар на Фондация Българска 
Памет на тема „Предприемачество и високи технологии“. Форумът се проведе за 11 
поредна година и потопи близо 200-те участници от българската диаспора в света на 
виртуалната реалност, изкуствения интелект, хуманоидните роботи, 3D мапинг-а, нано- 
сателитите и много други. 

Младите хора се срещнаха с вдъхновяващите лектори на семинара, а програмата бе 
практически насочена и фокусирана върху успешното бъдеще на младежите, което е 
неизменно свързано с развиването на дигитални компетенции и с познаването на ос-
новните предприемачески принципи, технологиите и професионалните възможности, 
които високотехнологичните индустрии предлагат. 

На откриването на образователния форум присъстваха председателят на Фондация Бъл-
гарска Памет д-р Милен Врабевски, кметът на гр. Варна Иван Портних, ръководителят на 
Представителството на ЕК в България Огнян Златев, зам.-министърът на Българското ев-
ропредседателство на Съвета на ЕС Моника Панайотова и представителят на фондация 
„Ханс Зайдел“ за България Богдан Мирчев.
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Д-р Милен Врабевски изнесе вдъхновяваща

лекция пред 250 човека във Варна

  12 ноември   16 ноември

250 деца посетиха семинара по „„Предприемачество и 
високи технологии“ в Делчево, Македония

Близо 250 души дойдоха да чуят вдъхновяващата лекция на д-р Милен Врабевски „Психо-
логия на успеха“ в родния му град Варна. Ученици, студенти, университетски преподава-
тели, предприемачи, представители на бизнеса и десетки активни граждани се стекоха 
в зала „Варна“ на хотел „Черно море“ за мотивиращата беседа на председателя  на 
Фондация Българска Памет.

Интересът към мероприятието бе огромен. Най-нетърпеливите гости, пристигнаха още 
час преди началото на лекцията. Пред препълнената зала д-р Врабевски разказа по 
синтезиран и достъпен начин за опита, който е получил през годините, за това каква е 
формулата на успеха и каква трябва да бъде настройката ни, за да вървим към прогрес 
и развитие на личността ни. 

След края на лекцията д-р Врабевски бе на разположение за въпроси. Много млади 
предприемачи от Варна и региона използваха възможността, за да потърсят мнение или 
съвет от д-р Врабевски по конкретен въпрос, който ги вълнува. 

Организатори на събитието са Технически университет – Варна и Business Agency 
Association в партньорство с Община Варна.

Фондация Българска Памет и д-р Милен Врабевски организираха и финансираха про-
веждането на образователния форум „Предприемачество и високи технологии“ в гр. 
Делчево, Р. Македония. Близо 250 младежи имаха възможност да участват и чуят на живо 
лектори като Бисер Манолов от Forbes България, който разказа за бъдещето на криптова-
лутите, и Борис Христов от 356labs, който разкри тайните на ангажиращите презентации. 
Семинарът продължи с теми като роботика и изкуствен интелект, а младежите имаха 
възможност да сглобят свои собствени роботи и да се научат да работят с 3D принтери.

Семинарът е част от дългогодишната програма на Фондация Българска Памет за транс- 
гранично сътрудничество и иновации в образованието.
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Иновативна българо-литовска методология за проектно 

базирано обучение по предприемачество бе тествана в София

  20-25 ноември   6 декември

Фондация Българска Памет спечели нова престижна 
награда за образователната си дейност

Фондация Българска Памет съвместно с „Институт за проектно базирано обучение – Лит-
ва“ реализира поредния етап от двугодишния проект „EntrepreneurshipXchange through 
project-based learning”. Целта на този етап на проекта бе да се тества създадената в 
предишните му фази иновативна обучителна методика сред представители на акаде-
мичните и учителските среди, социални работници и други лица, които биха приложили 
иновативната обучителна програма по предприемачество върху своите целеви групи.

10 души с опит в неформалното обучение от България и Литва участваха в тестването на 
иновативната методология за проектно базирано обучение по предприемачество в рам-
ките на петдневна среща, която се проведе в София. Проведоха се множество интерак-
тивни игри, лекции и уъркшопи. Участниците имаха възможност да общуват с доказани 
лидери от света на предприемачеството и икономическата.

Двугодишния проект „EntrepreneurshipXchange through project-based learning” 
(№2017-1-BG01-KA205-035758) е съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дей-
ност 2 и се изпълнява от Фондация Българска Памет (България) в партньорство с PBL ин-
ститут (Литва).

Фондация Българска Памет спечели нова престижна награда за образователната си 
дейност. Призът е за цялостно качествено изпълнение на проект по Програма Erasmus 
Plus+, „Ключова дейност 1“ „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Младеж“, 
на тема „Volunteering – a tool for increasing youth employment through developing skills“. 
Наградата бе връчена от директора на Центъра за развитие на човешките ресурси 
г-н Петьо Кънев.

Проектът си постави като основна цел да даде възможност на млади доброволци да 
придобият ценен опит и професионални умения с помощта на доброволчество. Стремеж 
на Фондацията при изпълнението на проекта бе доброволците да предоставят времето 
и труда си в полза на местната общност и приемащата организация, като получиха в за-
мяна възможност да упражняват уменията си, да придобият нови компетенции, културни 
и социални познания, като по този начин да инвестират в бъдещето си.
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60 деца от Македония пристигнаха на посещение в

България по покана на д-р Милен Врабевски

  7 декември   10 декември

ФБП стартира проект за увеличаване на заетостта сред 
младите хора от България, Македония и Сърбия

60 ученици от Делчево, Пехчево, Берово, Македонска Каменица и Виница посетиха 
София и Благоевград в рамките на двудневна образователна екскурзия в България по 
инициатива и с финансирането на д-р Милен Врабевски и Фондация Българска Памет. 
Младежите имаха възможност първо да разгледат Регионалния исторически музей в Бла-
гоевград, а след това да се разходят из старинния квартал „Вароша“ и центъра на града.

Вторият ден от посещението им започна с интересна лекция на Моника Панайотова, 
заместник-министър в Министерството за българското председателство на Съвета на 
ЕС през 2018 г., която им предостави много полезна информация за Европейския съюз и 
неговите институции, както и резултатите от успешното българско Европредседателство, 
чийто основен приоритет бе темата за европейската перспектива и свързаност на За-
падните Балкани.   

Младежите се срещнаха и разговаряха с д-р Милен Врабевски и екипа на ФБП за въз-
можностите за сътрудничество, които се откриват пред България и Македония, по пътя 
към общото ни европейско бъдеще.

Фондация Българска Памет в партньорство с “Grupa liberalnih, ambicioznik i solidarnih” 
– GLAS (гр. Босилеград, Сърбия) и Сдружение за Македонско-Българско приятелство 
(гр. Битоля, Македония) стартира проекта „Повишаване нивото на заетост сред младите 
хора чрез развитие на дигитални умения“, който е финансиран по програма „Еразъм +“.

Целта на проекта бе цел чрез форми на неформалното обучение да изгради дигитални 
умения у 60 младежи от България, Сърбия и Македония, допринасяйки за повишаване 
на младежката заетост, превенцията от дигитално и социално изключване и по-лесното 
им интегриране на пазара на труда. Проектът е насочен към необходимостта младите 
хора уверено и критично да използват технологиите на информационното общество за 
работа, свободно време и комуникация.

Проектът „Повишаване нивото на заетост сред младите хора чрез развитие на дигитални 
умения“ (No 2018-2-BG01-KA105-048128) е финансиран по програма „Еразъм +“, Ключова 
дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“.
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Образователното издание „„МОЯТА БЪЛГАРИЯ“ с премиера на 

Софийския международен панаир на книгата

  14 декември

Образователното издание „Моята България“. Кратка история за млади читатели“ бе офи-
циално представено в рамките на Софийския международен панаир на книгата. Уни-
калната книга е съвместен проект на д-р Милен Врабевски и Фондация Българска Памет 
и издателска група „Просвета“.

Изданието е особено ценно, защото зад него стои труда на четирима изтъкнати бъл-
гарски историци и университетски преподаватели – проф. Лизбет Любенова, доц. д-р 
Веселина Вачкова, проф. Пламен Павлов и проф. Пламен Митев. Те са специалисти в 
различни клонове на историческата наука, но работата по изданието ги обединява в 
името на една обща цел – да предадат ценните знания на младите поколения. Принос за 
това, „Моята България“ да предлага сериозна историческа информация на достъпен и 
разбираем за учениците език е Катя Илиева, зам.-директор и преподавател в ЧСУ „Цар 
Симеон Велики.

За разлика от учебните програми, утвърдени от МОН, където учебниците по история са 
разделени по класове, за първи път на пазара се предлага един общ разказ, който дава 
възможност на малките и големите читатели хронологично да проследят българската ис-
тория. 

РОДОЛЮ
БИЕ
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Д-р Милен Врабевски подпомогна издаването на уникална 

историческа книга за „„Белене“

  22 януари   26 януари

Фондация Българска Памет подкрепи честванията на 
20-годишнината на Дружеството на банатските българи 
в България

Фондация Българска Памет подкрепи издаването на книгата на Борислав Скочев  „Конц-
лагерът „Белене“ 1949-1987“. Д-р Милен Врабевски бе специален гост на дискусията, 
посветена на уникалната историческа разработка, която със своите 924 страници и 
близо 1800 бележки е едно от най-мащабните изследвания, правени до момента по те-
мата в България. Именно за това трудът на Борислав Скочев е безценен принос не само 
за българската, но и за световната историография.

Събитието се проведе на 22 януари, а участие в него взеха Христо Христов, разслед-
ващ журналист и представител на фондация „Истина и памет”, организирала наскоро 
изложбата „Свидетели: памет за концлагера в Белене”,  представител на културен център 
„Евгени Босилков” в град Белене и отец Паоло Кортези. Исторически преглед на периода 
направи проф. Евелина Келбечева.

Своите кошмарни спомени споделиха бившите лагерници Цветана Джерманова, Петко 
Огойски, Дянко Марков, Сабри Искендер, а Васил Георгиев-Кръпката пренесе гостите 
отново на острова с незабравимата „Песен за щеката”.

Д-р Милен Врабевски бе основен спонсор на честванията на 20-годишнината на Дру-
жеството на банатските българи в България „Фалмис“. Във връзка с отбелязването на 
годишнината се проведе научна конференция на тема „Банатските българи – преди и 
сега“, организирана от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей 
при БАН и Дружеството на банатските българи в България. Целта на конференцията бе 
да бъдат анализирани, дискутирани и популяризирани различни аспекти от историята, 
културата и идентичността на банатските българи, както в миналото, така и в наши дни. 

20-годишнината от създаването на Дружеството на банатските българи в България „Фал-
мис“ бе отбелязана и с голям концерт „Фалмис“ и приятели“ на 26 януари, който отново 
се проведе с финансовата и организационната подкрепа на Фондация Българска Па-
мет. В него участваха танцов състав „Фалмис“, ансамбъл „Палукенка“ от Стар Бешенов, 
Румъния, танцов състав „Тракия“ от с. Бабата, Украйна, както и всички приятели на „Фал-
мис“,  които са заявили желание за участие. На концерта бе сътворена магията на това, 
което крепи връзката между българите навсякъде по света. 
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ФБП отпразнува в Тетевен 140 години от Освобождението на 

България с историческа лекция и авторски есета

  1 март   11 април

Благодатният огън бе пренесен със самолет
от България до Македония

На 1-ви март в заседателната зала на Община Тетевен се състоя историческа лекция на 
проф. Пламен Митев, а поводът за събитието бе наближаващият национален празник – 
3-ти март и отбелязването на 140 год. от Освобождението на България. Инициативата бе 
подкрепена от председателя на Фондация Българска Памет д-р Милен Врабевски.

В своята лекция проф. Митев застъпи основни моменти от Руско-турската освободителна 
война и участието в нея на хилядите български опълченци, сред които се споменават 
имената на около 50 тетевенци. Професорът подчерта важната роля на тези храбри бъл-
гари, които чрез своите действия значително са допринесли за победата над Османска-
та империя и свободата на българския народ.

Програмата продължи с награждаването на участниците от конкурса за авторски есе-
та на тема: „140 години от Освобождението на България“, в които младите писатели са 
представили уникалните си гледни точни и разсъждения по темата. 

На събитието присъстваха кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кме-
товете Борис Врабевски и Свилен Русинов, председателят на ОбС – Тетевен Мария 
Стойчева, множество ученици, учители, граждани и др. Приветствия бяха отправени от 
д-р Бояджиева и д-р Милен Врабевски.

Д-р Милен Врабевски осигури самолет, който пренесе Благодатния огън от България до 
Македония. 

„Това наистина е уникален исторически момент. За пръв път в историята се случва от Бъл-
гария да се подаде Благодатният огън на Македония т.е. да се види братството в реални 
измерения. Това събитие е толкова знаково, логично и величествено, че нищо не би тряб-
вало да застане на пътя ни да го осъществим“, сподели д-р Врабевски пред журналисти 
по време на полета към Скопие.
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Фондация Българска Памет възстанови паметника на 

„„Независимостта на България“

  4 май   6 май

Президентът на Р. България и над 600 души отбелязаха
6 май в Ново село, Македония

Паметникът на „Независимостта на България“, разположен пред Националната худо-
жествена галерия, бе напълно и изцяло реставриран по инициатива и със средства на 
Фондация Българска Памет от реставратора Калин Тодоров.

Преди реставрационните дейности, част от плочите на паметника бяха отделени от ос-
новата. На множество места по повърхността на камъка имаше петна и корозионни 
елементи. Надписите на каменните плочи бяха нечетими. По бронзовата пластика бе 
започнала активна корозия, като на места тя бе отделена от основата. През напуканите 
и разрушените фуги се е просмукваше влага, спомогнала за механичното разрушаване 
на цялата конструкция.

Ето защо експертът реставратор се погрижи за укрепването на всички отделени плочи 
и на бронзовия релеф. Фугира и отстрани повърхностните замърсявания и обработи ко-
розиралите детайли по бронзовият релеф и венеца. Той възстанови всички надписи върху 
паметника и нанесе и антиграфитна защита, която да предпазва монумента.

Сега паметникът отново озарява центъра на столицата, за да ни напомня за един от 
най-важните исторически моменти в българската история.

Повече от 600 души от двете страни на границата заедно почетоха паметта на загиналите българ-
ски воини в деня на небесния покровител на българската армия Св. Георги. Съвместното чества-
не се организира за 12-та поредна година от Фондация Българска Памет и д-р Милен Врабевски, 
като по традиция то се проведе на Българския военен мемориал в Ново село, Македония.

Стотици граждани, политици, общественици, посланици и дипломати от България и Македония 
заедно отбелязаха Деня на храбростта на Военното светилище, където са положени тленните 
останки на 71 български войници, загинали в Балканската, Междусъюзническата и Първата све-
товнa войнa. Те произхождат от всички области на днешна България и на отнетите с Ньойския 
договор територии на Стара България.

Сред специалните гости на събитието бяха Председателят на Фондация Българска Памет д-р 
Милен Врабевски, Президентът на Република България Румен Радев, евродепутатът Андрей Кова-
чев, зам.-кметът на София доц. д-р Тодор Чобанов, кметът на Ново село Боро Стойчев, военните 
аташета на България и Македония, кметът на Петрич, Димитър Бръчков  и др.

И тази година, заупокойна молитва в памет на падналите герои бе отслужена от главата на Ма-
кедонската православна църква, Негово блаженство архиепископ Стефан и от Негово високо- 
преосвещенство Струмишки митрополит Наум. 

По време на събитието бяха наградени ученици от Струмица, Македония за успешно участие в 
конкурса на Фондация Българска Памет за есе на тема „Моят герой от 11-та Пехотна македон-
ска дивизия“.
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„„Етническите граници на България в 21 век“ –

дискусия с д-р Милен Врабевски

  10 май   16 май

Десетки граждани излязоха на протест
срещу решенията на Св. Синод

По покана на студенти от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ д-р Милен Вра-
бевски взе участие в дискусия на тема „Етническите граници на България в 21 век“. Тя се 
проведе на 10 май в Зала 1 на Ректората на университета и събра много заинтересова-
ни от темата млади хора.

„На този етап от развитието си, ако искаме да запазим етническата си същност и исто-
рическата си идентичност, не трябва просто да се ровим в славното ни минало. На нас 
ни трябва едно ефективно настояще. На нас ни е необходимо да разберем, че ни сме 
държавата и сме неразделна част от това общество и трябва час по-скоро да се огле-
даме около себе си и да потърсим новото начало с наше участие“, заяви д-р Врабевски 
пред студентите.

Десетки граждани излязоха на протест срещу скандалните решения на Св. Синод от 
14.05.2018 г., за да изразят гражданската си позиция по отношение на откровената анти-
държавна дейност, водена от Светия Синод.

Те се събраха пред Синодалната палата, обединявайки се около искането Българският 
патриарх Неофит да свика извънредно заседание на Св. Синод, което да преразгледа 
решението от заседанието на 14-ти май. Необходима е подкрепа в усилията за сближа-
ване и духовно единение с хората от другата страна на границата в името на общия 
просперитет.

Те призоваха патриарх Неофит отново публично да изрази позицията си в подкрепа на 
нашите братя и да има съслужение на 28-ми май по време на тържествата по случай 
1000-годишнината от основаването на Охридската архиепископия в Охрид, Р. Македо-
ния.
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Паметникът на революционерите бе реставриран

с дарение на д-р Милен Врабевски

  17 май   22 май

Нов протест срещу
решенията на Св. Синод

Фондация Българска Памет и д-р Милен Врабевски инициираха и финансираха цялост-
ната реставрация и консервация на Паметника на революционерите от Македония, 
Беломорска и Одринска Тракия. Той е разположен на бул. „Стефан Стамболов“ и уве-
ковечава героите, отдали живота си за Свободна България. Възстановяването на нацио-
налния символ се осъществи от реставратора Калин Тодоров.

Бидейки един от най-добрите реставратори в България, той се погрижи за съхранява-
нето на историческия символ като укрепи, фугира и направи специална обработка на 
камъка, от който е изграден паметника, за да бъде защитен от атмосферните условия. 
Той отстрани повърхностните замърсявания, възстанови всички надписи върху паметника 
и нанесе антиграфитна защита, която да предпазва монумента.

Сега паметникът гордо озарява пространството наоколо и напомня за подвига и рево-
люционния устрем на предците ни в името на Родината. След реставрацията имената на 
стотиците революционери от Македония, Беломорска и Одринска Тракия, дали живота 
си за България, са вече ясно видими и четими. Наш дълг е да съхраним паметта на герои- 
те!

Десетки общественици, граждани и редица популярни лица се събраха пред Синодал-
ната палата, за да изразят отново позицията си срещу решението на Светия Синод да 
не изпрати делегация за отбелязването на 1000-годишнината от основаването на Охрид-
ската архиепископия в Охрид.

По време на протеста стана ясно, че вече има призиви и от страна на някои от митропо-
литите за свикване на извънредно заседание.
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 70 ученици от Македония и Албания се включиха в 

празничното шествие за 24 май

  24 май   27 юни

Книгата „„Pro Bulgaria“ издадена за първи път на 
български с подкрепата на Фондация Българска Памет

Между 23-и и 25-и май 70 ученици от Македония и Албания пристигнаха в България по инициа-
тива и финансиране на Фондация Българска Памет. Те бяха специални участници в празнич-
ното шествие на 24 май – Денят на светите братя Кирил и Методий и празник на българската 
просвета и култура. Заедно със своите съученици от Частно средно училище „Цар Симеон 
Велики“ те почетоха делото на светите братя.

Съвместната инициатива между Фондация Българска Памет, ЧСУ „Цар Симеон Велики“ и учи-
лищата от Македония и Албания се провежда за поредна година и е част от активностите 
на Фондацията за трансгранично сътрудничество и интеграция, социализация и европейска 
перспектива на младите хора в България и българските общности от историческата диаспо-
ра в съседни на ЕС държави – Сърбия, Република Македония (БЮРМ), Албания, Молдова и 
Украйна.

За младежите бе подготвена богата и тематична образователно-културна програма. На 23 
май празничните дни за учениците започнаха с интерактивна сесия, за да се опознаят по-
добре, а в духа на празника доц. д-р Ана Кочева им изнесе лекция на тема „Кирило-Мето-
диевият език – европейски и световен“. Зам.-председателят на сдружение „Толкова близо, 
толкова далече“ Снежана Йовева пък ги потопи в света на дигиталната култура, разкривайки 
какви са иновативните форми за запазване и разпространение на културната ни идентич-
ност.

Книгата „Pro Bulgaria“, издадена и написана на френски език преди близо 105 г. от Луи 
Айер, известен като „швейцарeцa с българско сърце“, за първи път може да бъде проче-
тена на български език. Проектът е по идея на адвоката Станислав Станев и е реализи-
ран с подкрепата на Фондация Българска Памет и д-р Милен Врабевски.

Преводът е дело на възпитаниците на старозагорската езикова гимназия „Ромен Ролан“, 
адвокат Евгени Иванов и докторантa по „Международно право“ – Димитър Ангелов. Кни-
гата, олицетворяваща българския патриотизъм, бе тържествено представенa пред де-
сетки граждани в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи в България.

Вдъхновяващият, героичен пример на „швейцареца с българско сърце“ заслужава да 
бъде помнен и разказван, а заветът му за добротворчество и прогрес да бъде продъл-
жен. Фондация Българска Памет вече повече от 11 години подкрепя и ще продължава да 
подкрепя проекти, свързани с yтвърждаванетo на националното чувство у най-младите, 
чрез родолюбиви инициативи за опазване и социализация на културно-историческото 
наследство.
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Учени от цялата страна отбелязаха 150-годишнината от 

подвига на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа

  6 юли   17-19 август

Д-р Милен Врабевски подкрепи 11-ия фестивал на 
фолклорната носия в Жеравна

Учени, изследователи и журналисти от цяла България взеха участие в националната науч- 
на конференция по повод 150-годишнината от подвига на четата на Хаджи Димитър и Сте-
фан Караджа. Конференцията е организирана от Историческия факултет на Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“ и Фондация Българска Памет.

В научния форум участваха изследователи от Софийския университет, Великотърновския 
университет, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Институ-
та за исторически изследвания, Пловдивския университет, Националния военен универ-
ситет, регионалния исторически музей във Велико Търново, както и историци, журналис- 
ти и краеведи от цялата страна. Учените засегнаха теми, свързани както с известните 
сведения за четата, формирана през 1868 година в опит за вдигане на общонародно 
въстание, така и със спорните и нерешени въпроси около историческите събития от това 
време.

Изследователите споделиха интересни факти около възникването на идеята за въстание 
през 1868 г., какви са били оръжията и тактиката на четата, както и какъв е бил физически-
ят портрет на Хаджи Димитър по последни данни от анализ на експерти.

Председателят на Фондация Българска Памет стана част от 11-ото издание на Междуна-
родния фестивал на фолклорната носия в Жеравна. Той бе специален гост на събитието 
по покана на организаторите от Национален ансамбъл „Българе“. Д-р Милен Врабевски 
е един от приятелите и спомоществувателите на родолюбивата инициатива, която дава 
възможност на посетителите да се потопят в света на българския бит и традиции отпреди 
150 г.

През 2016 г. д-р Милен Врабевски бе награден с приза „Апостол на българщината“, кой-
то се присъжда на личности с особени заслуги за съхранениетo и развитието на българ-
ската историческа и културна памет. Журито, наброяващо 80 членове, единодушно взе 
решение именно д-р Врабевски да бъде награден с отличието заради дългогодишната 
си работа, свързана с опазването на националната ни идентичност и ценности и оказ-
ването на подкрепа на българските общности извън пределите на страната.

Уникалното по рода си събитие даде възможност на хората да почувстват бита и поряд-
ките на нашите предци, живели по време на Възраждането.
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Д-р Милен Врабевски подкрепи

IV Mеждународен форум „„Българско наследство“

  24-26 август   28 август

Фондация Българска Памет подкрепи ученици от с. Кочан 
за участие в скоростното изкачване на стъпалата до 
Паметника на свободата

Д-р Милен Врабевски осигури организационна и финансова подкрепа за провежда-
нето на IV Mеждународен форум „Българско наследство“. Форумът събира българи от 
Молдова, Украйна, Румъния и България, които работят в областта на съвременното ли-
тературно изкуство, учени-краеведи и фолклорни танцови и певчески колективи. Mеж-
дународният форум „Българско наследство“ ще се проведе от 24 до 26 август в Балчик. 
Официалната програма има отворен характер и безплатен вход.

Д-р Врабевски бе специален гост на конференцията „140 г. от Освобождението“, част от 
форума, в която се включи заедно с проф.Пламен Митев и проф. Пламен Павлов. 

„Подкрепата ми за Международния фестивал „Българско наследство“ е част от програ-
мата на ФБП за съхранение на българските традиции, европейска интеграция на диас-
пората ни и концентрация върху градивното, позитивното и конструктивното в името на 
общото ни европейско бъдеще. Не спирайте да поддържате българщината, не спирайте 
да се борите за европейската интеграция в истинския й смисъл.“, обърна се към всички 
присъстващи председателят на Фондация Българска Памет д-р Милен Врабевски.

Ученици от СУ „Христо Смирненски“, с. Кочан /обл. Благоевград/, взеха участие в еже-
годното ученическо състезание по скоростно изкачване на 894-те стъпала до Паметни-
ка на свободата, на връх Шипка.

За 4-та поредна година, участието на децата от Кочан бе изцяло осигурено от Фондация 
Българска Памет и нейния председател, д-р Милен Врабевски. Всички ученици получиха 
медал за участието си, а Юсеин Кеналиев извоюва 3-то място в съревнованието. Със-
тезателите от отбора при СУ „Христо Смирненски“ успешно изкачиха 894-те стъпала до 
Паметника на свободата, за което получиха специални грамоти.

Състезанието се организира от Областна администрация – Габрово във връзка с Нацио-
налните чествания на 141-та годишнина от Шипченските боеве. Провеждането на ини-
циативата по атрактивен за децата начин спомага за съхранението на историческата 
памет на поколенията.
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Учени от цял свят се събраха във Велико Търново на 

международна конференция в чест на 60-годишнината
на проф. Пламен Павлов

  26 октомври   8 ноември

Мащабно изследване за еврейската емиграция
показва пътя за спасение на хиляди хора с еврейски 
произход през и от България

Международната научна конференция „България, българите и светът“ в чест на 60-го-
дишния юбилей на проф. Пламен Павлов събра във Велико Търново над 100 учени от Бъл-
гария и света. 

Научният форум бе посветен на темата „Владетел, държава и църква в Средновековните 
Балкани“. Той се осъществи с подкрепата на Фондация Българска Памет и Община Ве-
лико Търново, а организатори са Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 
и Центърът за медиевистични изследвания – ВТУ.

Официалната церемония по откриването на научната конференцията се проведе в Ау-
лата на Великотърновския университет в присъствието на инж. Даниел Павлов, кмет на 
Община Велико Търново, акад. Васил Гюзелев, доц. д-р Димитър Димитров, зам.-ректора 
на ВТУ, доц. д-р Николай Кънев, вр.и.д. декан на ИФ на ВТУ, доц. д-р Иван Лазаров, ръко-
водител катедра „Стара и средновековна история“ в ИФ на ВТУ и проф. Пламен Павлов.

Сред световноизвестните историци и медиевисти, които изнесоха своите научни докла-
ди по време на конференцията са акад. Васил Гюзелев, проф. Мирослав Лешка от Пол-
ша, проф. Патрик Льокак от САЩ и др. 

Фондация Българска Памет и Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) представиха резултатите от 
финализирането на първия етап от своя съвместен проект „Изследване на еврейската емиг- 
рация през и от България и Балканите в годините на Втората световна война (1939-1945)“.

Изследването представя задълбочен анализ на механизмите на преминаване на бежанските 
потоци от евреи, спасяващи се от континентална Европа през и от България и Балканите. То 
поставя акцент не само върху усилията на няколко български дипломати, подпомогнали пре-
минаването на евреи през България, но разкрива цялостната картина на преминаване на 
еврейски бежанци през страната ни в годините на Войната.

Извличането на данни от визовите документи на евреи, опитали се да преминат през тери-
торията на България, води учените до идеята за създаване на интернет страница с архивни 
материали за еврейската емиграция през и от България и Балканите. Към момента на сайта 
на ДАА са качени над 9000 сканирани изображения на документи, а броят им постоянно 
нараства.

Поради ценността на изследването на българските учени, проектът предстои да придобие 
още по-значимо международно измерение.
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Уникално фототипно издание на „„Рибния буквар“ излезе на 

книжния пазар с подкрепата на ФБП

  21 ноември   29 ноември

Д-р Врабевски осигури награди за победителите в 
Национален исторически конкурс, посветен на 170 г. от 
рождението на Христо Ботев

Сдружение „Българска история“, подкрепено от Фондация Българска Памет, създадоха 
уникално луксозно издание на „Буквар с различни поучения“ („Рибен буквар“) на д-р 
Петър Берон. То е посветено на 220-годишнината от рождението на именития българин, 
която отбелязваме през 2019 г. 

Изданието се отличава с това, че паралелно до оригиналните текстове от „Рибния бук-
вар“ е разположен и осъвремененият текст на проф. Лилия Илиева, така че читателят да 
е улеснен в процеса на четене. Книгата предлага структурирано поднесена информа-
ция в отделни раздели, множество бележки под линия и богат предговор, които потапят 
читателя в контекста на създаването на този бележит труд, ограмотил цели поколения в 
миналото. 

Д-р Милен Врабевски и Фондация Българска Памет подкрепиха финансово Националния 
исторически конкурс под надслов „170 г. от рождението на Христо Ботев – 170 г. път към 
свободата, път към безсмъртието“. Идеята и реализацията на конкурса е на РУО – Варна 
и Клуб „История“ към Първа езикова гимназия – Варна с ръководител г-жа Нели Димова.

Председателят на Фондация Българска Памет осигури на отличените на първо и второ 
място ученици мотивиращи парични награди, грамоти и книги. В конкурса взеха участие 
55 училища от 49 града от цялата страна с над 250 ученически проекти.

В рамките на събитието, на 29 и 30 ноември, отново с подкрепа на д-р Врабевски, гр. 
Варна бе домакин и на Национална кръгла маса и ученическа конференция, посветени 
на 170 г. от рождението Христо Ботев.
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Над 250 души от България и Македония заедно отбелязаха 

100 години от смъртта на митрополит Герасим Струмишки

  1 декември   17 декември

ФБП награди отличените ученици в конкурса „„Героите 
не се забравят – XI македонска дивизия и 115 години от 
подвига на Радон Тодев и неговата чета“

В катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ /Струмица/ над 250 души от България и 
Македония заедно отбелязаха 100 години от смъртта на митрополит Герасим Струмишки. 
Общителен и надарен с голямо красноречие, той е отдал живота си за утвърждаването 
на екзархийското дело в Струмишката епархия. Съвместното честване се проведе по 
инициатива и с финансовата подкрепа на председателя на Фондация Българска Памет 
д-р Милен Врабевски и със съдействието на Български културен клуб в Скопие. 

Церемонията бе водена от Негово Високопреосвещенство Струмишкия митрополит 
Наум. След заупокойната литургия в памет на Герасим Струмишки, проф. Лизбет Лю-
бенова от Института за исторически изследвания при БАН представи интересни факти 
около неговия живот и дело.

На честването в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“, където са положени и 
тленните останки на митрополит Герасим, присъстваха множество граждани, ученици и 
учители от Гоце Делчев, Петрич, Делчево, Струмица, които почетоха паметта на българ-
ския духовник.

Над 20 талантливи ученици от Югозападна България бяха наградени за отличното си 
представяне в конкурса „Героите не се забравят – XI македонска дивизия и 115 години 
от подвига на Радон Тодев и неговата чета“.

Конкурсът е организиран от Фондация Българска Памет, Общински съвет по наркотични 
вещества, Община Благоевград, Община Банско и РУО – Благоевград. Специални гости 
на тържествената церемония, която се проведе в зала „22 септември“ в Благоевград 
бяха г-н Живко Костуров от Фондация Българска Памет, г-н Иван Стоянов, зам.-областен 
управител на Благоевградска област и д-р Теменужка Любенова – председател на Об-
СНВ.

Участниците в конкурса бяха разделени на 3 възрастови групи и се състезаваха в 3 кате-
гории – литературно произведение, рисунка и мултимедийна презентация. Г-н Костуров 
от Фондация Българска Памет връчи грамоти и мотивиращи парични награди от името на 
д-р Милен Врабевски на отличилите се в конкурса ученици. 
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Д-р Врабевски подкрепи ежегодната среща на фондация 
„„Искам бебе“

На 14 април в комплекс Марина кейп, гр. Ахелой се проведе ежегодната среща на фон-
дация „Искам бебе“, която през 2018 навършва своята единадесета годишнина.  Спе-
циален гост на събитието бе първият и най-голям дарител за каузата на фондацията – д-р 
Милен Врабевски.

„Вие може да формирате общество, което да водите в една положителна посока. Не го 
изоставяйте дори когато сте малко разочаровани. Разочарованието е форма на ман-
талитет. Именно в такива трудни моменти е важно да се съсредоточите върху полезност- 
та, компенсирайки всичко негативно, което ви заобикаля. Въздействайте върху средата 
около себе си. Човек е такъв, какъвто е в мислите си. Това, върху което се концентрираш 
е това, което се случва. Затова раждайте мисли за полезност“, подчерта по време на 
речта си д-р Врабевски.

На годишната срещата присъстваше и Ема Христозова, която е координатор на проекта 
„Голямото семейство“. Инициативата стартира през 2015 г. в подкрепа на многодетните 
семейства в България. От 2018 година за пръв път тя ще се провежда под патронажа на 
човека, подкрепил най-много многодетни семейства – д-р Милен Врабевски. 
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Повече от 200 родители и деца се събраха на Първия 

Национален събор на ,„Голямото семейство“

  19 май

Повече от 200 родители и деца се събраха в Северен парк в София, за Първия Национа-
лен събор на многодетните семейства. Инициативата „Голямото семейство“ се провеж-
да под егидата на д-р Милен Врабевски, който е съидейник и благодетел на кампанията 
от самото й начало. Големите семейства на България ще стартират и нова инициатива. 
Те ще търсят съмишленици в лицето на държавата, отговорния бизнес и общините за съз-
даването на Фонд, който да подпомага образованието и повишава качеството на живот 
на децата в многодетните семейства.

От Фондация Българска Памет вярваме, че раждането, отглеждането, образованието и 
възпитанието на децата са приоритет на всички граждани, институции и организации в 
страната. Вярваме и че, като допринесем за благосъстоянието и просперитета на се-
мейства, отглеждащи достойно и с любов своите 3 и повече деца, ще направим същест-
вена крачка в популяризирането на светлата идея за голямото българско семейство.

  31 май

Д-р Врабевски бе номиниран за
,„Герой на децата“

2018 г. е специална година за „Голямото семейство“. Именно през 2018-та първият и 
най-добър приятел на инициативата от самото й създаване през 2013 г. д-р Милен Вра-
бевски пое егидата над „Голямото семейство“ с ангажимента и решителността много-
детните семейства на България да получат реална подкрепа в отглеждането на своите 
наследници.

Цифрите от националната статистика недвусмислено сочат, че само за 10 години много-
детните семейства у нас, тези с три и повече деца, са намалели с около 18 000. Само 5 
на сто от всички българи имат три и повече деца, но този процент намалява. Tревожните 
числа от статистиката стават ясни на фона на все по-ниска раждаемост, застаряващо 
население и емиграция.

До този момент д-р Милен Врабевски е най-големият дарител на многодетните семейства 
в България и близката чужбина. Той помага в отглеждането на деца от десетки български 
многодетни семейства от Пловдив, София, Ловеч, Радомир, Годеч и много други. С пре-
доставената от д-р Врабевски помощ, семействата получават възможност достойно да 
отгледат своите 3 и повече деца, осигурявайки им нормални условия за живот и развитие.
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Реална подкрепа за многодетните

семейства на България

  11 юли

Национална мрежа за децата номинира д-р Милен Врабевски за „Герой на децата“ за 
принос към благосъстоянието на децата в България. Той бе отличен за дългогодишната си 
работа за справяне с демографската криза в България и инвестиране в образованието 
на талантливи българчета от страната, историческата ни диаспора, както и на деца в 
неравностойно положение.

Доктор Милен Врабевски е сред приятелите на инициативата „Голямото семейство“ от 
самото й създаване. От 2018 г. кампанията „Голямото семейство“ се провежда под не-
гова лична егида, за да може семействата, които са поели отговорността да дадат 3 и 
повече деца на България да получат реална помощ и внимание. На 19 май в рамките 
на кампанията „Голямото семейство“ с негово финансиране бе организиран и Първият 
национален събор на многодетните семейства в България с много изненади за неговите 
малки и големи посетители.

Отделно след успешни ин витро процедури, подпомогнати финансово от Фондация Бъл-
гарска Памет, са се родили вече 35 деца. Демографската криза в България е сред ос-
новните приоритети на Фондацията, тъй като според д-р Врабевски е важно да се ин-
вестира в това да има повече българчета и многодетни семейства в България. Той е сред 
създателите на „Голямото семейство“, „Искам бебе“, „Майки за донорството“.

Партньор на кампанията
,„Направи го за България“

Фондация Българска Памет е 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. Бъдещи-
те родители трябва да качат на страницата на кампанията във фейсбук селфи с поло-
жителен тест за бременност, снимка от видеозон или на вече родено бебе, с хаштаг  
#pravimgozabg. За всяка споделена бременност ДНК осигурява минимум 1 лев на фон-
дация „Искам бебе“, за подпомагане на двойките с репродуктивни проблеми.

За всички деца, които са част от кампанията, ДНК организира масово кръщене. В рамки-
те на кампанията се реализират и други събития, насочени към настоящи и бъдещи ро-
дители. 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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Подкрепа за фондация „„Искам бебе“ и

фондация „„Майки за донорството“

От 2007 г. насам д-р Врабевски инвестира в собствена дарителска програма в подкре-
па на семейства с репродуктивни проблеми, както в инициативи и кампании, ангажи-
рани с борбата с демографската криза и увеличаването на раждаемостта в България: 
фондация “Искам бебе” и фондация “Майки за донорството“. 

36 деца са се родили след успешни ин витро процедури, подпомогнати финансово от 
Фондация Българска Памет. 

ОБЩ
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Д-р Врабевски финансира частичен ремонт на

отделение в болницата в Струмица

  18 април 

Д-р Врабевски осигури финансови средства за частичен ремонт на отделение в болни-
цата в Струмица, Р. Македония. Той разговаря с директора на болницата и представи-
тели на отделението, в което ще се осъществят ремонтните дейности за подобряване на 
условията в лечебното заведение.

Старата дограма се замени с нова така, че да осигурява перфектна топло и шумоизо-
лация в болничните стаи. 

Подкрепата за лечебното заведение в Струмица е част от дейността на Фондация Бъл-
гарска Памет в посока развитие и грижа за здравето на младите хора в региона.

  10 май

Д-р Врабевски взе участие във форума „„Толерантността 
в Западните Балкани: ключ към Европа“

Д-р Милен Врабевски взе специално участие във форум на тема „Толерантността в За-
падните Балкани: ключ към Европа“ по покана на българските представители в Европейс- 
кия парламент Асим Адемов и Андрей Ковачев. Събитието е част от официалната про-
грама на Българското европреседателство.

Идеята на форума бе да подпомогне реализирането на ключовия приоритет на Българ-
ското председателство – европейската интеграция на Западните Балкани, събирайки 
на едно място представители на заинтересовани страни в сферата на религиозна и 
етническа толерантност. Събитието е в пълно съзвучие със Стратегията на Комисията за 
Западните Балкани, където е изтъкнато, че страните от региона „трябва да инвестират 
повече в младото поколение, в нашите бъдещи граждани на ЕС и да им дадат перспекти-
ва за бъдещето, не за миналото“.

„Евроинтеграцията е единственото лечение на болките и раните от миналото. И за да 
е тя приложима на практика, се нуждаем от европейска интеграция с реален смисъл. 
Това означава колкото можем по-скоро да се договорим, че препоръчваме Западните 
Балкани да влязат в Европейския съюз и да ги направим негови действащи и ефективни 
членове.“, обърна се към всички участници към форума д-р Милен Врабевски.
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Д-р Милен Врабевски заедно с министър-председателя на 

България Бойко Борисов участваха в конференцията
„„Диалог със Западните Балкани“

  16 май

Председателят на Фондация Българска Памет д-р Милен Врабевски и министър-предсе-
дателят на Република България Бойко Борисов, взеха участие в конференцията „Диалог 
със Западните Балкани: създаване на регион на растеж, сигурност и свързаност по пътя 
към Европа“. Събитието е част от официалната програма на Българското председател-
ство на Съвета на ЕС.

По време на конференцията политици, общественици и представители на неправител-
ствените организации от различни държави дискутираха европейската перспектива 
пред страните от региона и стъпките за постигане на свързаност.

  29 октомври

Фондация Българска Памет учреди годишна
награда за високи обществени заслуги

Първата годишна награда на Фондация Българска Памет за високи обществени заслуги 
и принос за съхранението на българското културно-историческо наследство и реинте-
грация на българската диаспора бе връчена от д-р Милен Врабевски на проф. Пламен 
Павлов. На тържествената церемония, организирана от Фондация Българска Памет, над 
100 учени и гости от България и света имаха възможност да се насладят и на спектакъла 
„Звук и светлина“, който бе излъчен в чест на юбиляра.

От името на д-р Милен Врабевски и Фондация Българска Памет пожелаваме на проф. 
Павлов здраве, дълголетие и нестихваща енергия за дела на полза роду. Честит юбилей!
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Струмишкият митрополит проф. д-р Наум Илиевски

е „„Доктор хонорис кауза“ на ВТУ

  7 ноември

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ връчи своето най-престижно 
научно звание „Доктор хонорис кауза“ на Негово Високопреосвещенство Струмишкия 
митрополит проф. д-р Наум Илиевски.

Ректорът и председател на Академичния съвет на ВТУ проф. д-р Христо Бонджолов удос-
тои Негово Високопреосвещенство с почетната инсигния на висшето учебно заведение 
заради огромните му заслуги към православната църква, като един от видните съвремен-
ни богослови, учени, писатели и преводачи, както и за неговия принос за развитието на 
българо-македонските отношения и утвърждаването на духовните, културни и академич-
ни връзки с Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

На тържествената церемония, която се проведе в 321-ва аудитория на университета 
присъстваха множество официални гости от България и Македония, сред които бе мит-
рополитът на Кумановската епархия Негово Високопреосвещенство Йосиф и председа-
телят на Фондация Българска Памет д-р Милен Врабевски.
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