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ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Научно-изследователска и развойна дейност в 
областта на клиничната медицина, образование и 
наука, фармация, корпоративна социална отговор-
ност, инвестиционни консултации, евро-финанси-
ране, продуциране и композиране на музика, преводи, 
проекти за качество на живот (валидиране), бизнес 
стратегии и управленски практики, преприема-
чество

Д-р Милен Врабевски е един от най-успешните и 
видни български иноватори, предприемачи и двига-
тел на промени в наши дни, вдъхновен от мото, че 
най-добрият начин да предвидим бъдещето е да го 
създадем. Той е собственик и изпълнителен дирек-
тор на Comac Medical - най-голямата организация за 
клинични изследвания в Югоизточна Европа и осно-
вател на Фондация Българска Памет

Комак Медикал ЕООД 
Основател и собственик

1997 - сега



ХРОНОЛОГИЯ НА УСПЕХА

Окръжна болница Варна, отделение по хирургия, лекар, награда за 
отличен успех 6 месечно назначение 
Медицински преводач на непълен работен ден 
Сътрудник клинични проучвания на непълен работен ден - упра-
вление и контрол на клинични студии и проекти за качество на 
живот (валидиране) 
Медицински представител на Pharmacia & Upjohn, България 
Собственик и управител на КОМАК МЕДИКАЛ ЕООД - Научно-из-
следователска организация в областта на клиничната медицина 
предлагаща пълен набор услуги, със собствена структура и дей-
ност в 20 европейски страни и офиси в:
София, Букурещ, Белград, Скопие, Тузла, Тбилиси, Вилнюс и др. 
Предприемаческа и инвестиционна дейност. Паралелни бизнес 
инициативи – собственик и инвеститор: Фондация Българска 
Памет (корпоративна социална отговорност), образователна 
структура: 1 училище и 2 детски градини, консултанстска дей-
ност по евро-финансиране, музикално-продуцентска къща и зву-
козаписни студиа 
Собственик на верига аптеки

1995 – 1996

1995 – 1996

1996 – 1997

1996 – 1997

1997 – сега

2007 – сега

2010 – 2016

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЧЛЕНСТВО

Част от HICRONET - професионална мрежа от малки изседова-
телски организации (CROs) 
Сертификат за оценка на качеството - Изследователски инсти-
тут Северна Англия, САЩ 
Сертификат за признание - National Heart Lung and Blood Institute - 
САЩ (NIH) 
Сертификат за признание - Magic Trial 
Сертификат за оценка на качеството - Magic Trial 
Член на Асоциация за лекарствена информация (DIA) 
Член на Асоциацията на професионалистите в клиничните про-
учвания (ACRP) 
Член на секцията ‘Клинични проучвания’ към Асоциацията за 
лекарствена информация (CR SIAC) 
Член на подкомисията за комуникация и публикации на същата 
секция 
Назначен да ръководи развитието на Асоциацията на професио-
налистите в клиничните проучвания в България 
Член на председателството на секцията за клинични проучва-
ния към Асоциацията за лекарствена информация 
Сертификат за оценка на качеството, издаден от Асоциацията 
за лекарствена информация, за принос към дейността на предсе-
дателството на секция ‘Клинични проучвания’

1999 – 2004

септ. 2001

окт. 2001

2001

2001

ян. 2002

ян. 2002

апр. 2002

апр. 2002

юни 2002

юни 2002

юни 2002



Председател за Европа на подкомисия ‘Публикации’ към секция 
‘Клинични проувания’ към Асоциацията за лекарствена информа-
ция 
Сертификат за оценка на качеството от Министерстовото на 
Здравеопазването на Съединените Щати 
Основател и председател на Асоциацията по добра клинична 
практика и развитие на клиничните проучвания. 
Активен член на работна група по етика на Европейският форум 
за добра клинична практика (EFGCP) 
Участник в дискусия по предложенията на Европейската коми-
сия относно изпълнението на Директива 2001/20/ ЕК, организира-
на от Европейски форум за добра клинична практика (EFGCP) - 
Брюксел, Белгия 
Лектор на работна среща на Асоциацията за лекарствена 
информация за клиничните проучвания в Русия и Източна Европа 
Участник в световна годишна среща на Международно обще-
ство за изследване качеството на живот (ISOQOL) - Орландо, 
Флорида, САЩ 
Член на Европейския форум за добра клинична практика (EFGCP) 
Лектор на годишната среща на Асоциация на професионалисти-
те в клиничните проучвания - Филаделфия, Пенсилвания, САЩ 
Съпредседател и лектор на конференция: "Клинични проучвания 
в Централна и Източна Европа" организирана от Асоциацията за 
лекарствена информация - София, България 
Сертификат за участие - Работна среща на Асоциацията за 
лекарствена информация за клинични проучвания в Централна и 
Източна Европа, София 
Член на изпълнителното бюро на управителното тяло на Асоци-
ацията за лекарствена информация - назначен да отговаря за 
Централна и Източна Европа 
Съпредседател на Първото национално обучение на членове на 
комисии по етика: "Работна среща за развитието на етичния 
преглед в България - установяване на най-добрите практики в 
съгласие с националните, европейските и международните 
насоки" - организирана съвместно от Европейският форум за 
добра клинична практика (EFGCP) и Асоциацията за добра клинич-
на практика и развитие на клиничните проучвания в България 
Лектор на 39-та годишна среща на Асоциацията за лекарствена 
информация - Сан Антонио, Тексас, САЩ 
Лектор на конференция "Аутсорсинг на разработване на медика-
менти към външни изпълнители" организирана от SMi Group - 
Лондон, Великобритания 
Лектор на конференция "Провеждане на клинични проучвания в 
държави кандидат-членки на ЕС" - Варшава, Полша 
Лектор на работната среща на Европейска агенция за лекар-
ствени продукти (ЕМЕА) /Европейски форум за добра клинична 
практика (EFGCP) "Етика в клиничната развойна дейност - от 
законодателство до приложение" - Лондон, Великобритания 

юни 2002

авг. 2002

септ. 2002

септ. 2002

септ. 2002

окт. 2002

ноем. 2002

дек. 2002

апр. 2003

май 2003

май 2003

юни 2003

юни 2003

юни 2003

септ. 2003

септ. 2003

дек. 2003



Член на Консултативния съвет на Европейски форум за добра 
клинична практика (EFGCP) 
Лектор на конференция на Институт за клинични проучвания
Великобритания: "Нови хоризонти в международните клинични 
проучвания" - Харогейт, Великобритания 
Лектор и програмен съпредседател на семинара: "Приложение 
на Директивата на ЕС за добра клинична практика в България", 
организиран съвместно от Асоциацията за добра клинична прак-
тика и развитие на клиничните проучвания в България и Евро-
пейският форум за добра клинична практика 
Сертификат за завършен уъркшоп на тема “Клинични проучва-
ния – осъвременяване” от LOGIC ² 
Съставител, спонсор и главен редактор на информационна бро-
шура „Клиничните проучвания – какво трябва да знаем за тях“ за 
България, Македония, Сърбия и Босна и Херцеговина и други в 
книжна и електронна версия както и за света чрез уеб-сайта на 
Асоциацията за лекарствена информация (на английски език) и 
този на Асоциацията за добра клинична практика в България 
Говорител и организатор на предварителна среща за научно-из-
следователски проект, Американска агенция по храните и лекар-
ствата (FDA), Център за лекарствена оценка и звено за изследва-
не на продукти за сърдечносъдови и бъбречни заболявания, Мери-
ленд, САЩ 
Съпредседател за Европа на секция ‘Клинични проучвания’ към 
Асоциацията за лекарствена информация 
Спонсор и организатор на 1-ви Националнален трейнинг на тема 
„Етични и регулаторни основи на добрата клинична практика в 
изследователската дейност“, Скопие, Р. Македония 
Председател на семинар за клинични изследователи на тема 
‘Етични и регулаторни аспекти на Добрата клинична практика 
в изследователската дейност’, организиран от Асоциация за 
добра клинична практика и развитие на клиничните проучвания, 
София, България 
Член на Програмния комитет на Европейската среща на Асоциа-
цията за лекарствена информация 2007 - Виена, Австрия 
Член на Консултативния съвет за Европа (АСЕ) на Асоциацията 
за лекарствена информация 
Лектор на 42-та Годишна среща на Асоциацията за лекарствена 
информация, Филаделфия, САЩ 
Лектор на конференция "Провеждане на клинични изследвания в 
Европа" организирана от SMi Group - Лондон, Великобритания 
Съпредседател на регулаторния семинар на Асоциацията за 
лекарствена информация "Задълбочен преглед на настоящите 
регистрационни процедури в Европейския Съюз и въздействие-
то на регулациите за новите лекарства" - София, България 
Съпредседател на конференция на Асоциацията за лекарствена 
информация: "Променящия се свят на клиничните изследвания" - 
Базел, Швейцария 
Член на Програмния комитет, председател на секция и Модера-
тор на 19-тата Европейска среща на Асоциацията за лекарстве-
на информация - Виена, Австрия
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 Лектор на срещата "Yaku-Kon", (годишна среща на представени-
те в Европа японски фармацевтични компании) - Лондон, Велико-
британия 
Председател на сесия на 43-та Годишна Среща на Асоциацията 
за лекарствена информация, Атланта, САЩ 
Програмен съветник на Клиничен форум към Асоциацията за 
лекарствена информация, Мадрид, Испания 
Съпредседател на първата по рода си работна среща в Източна 
Европа "Консорциум за стандартизиране обмяната на клинични 
данни (CDISC) - Европейско образователно изложение", организи-
рана съвместно от Асоциацията за добра клинична практика и 
развитие на клиничните проучвания и CDISC – София, България 
Сертификат за постижения - Rocket AF, научно-изследователски 
проект, Съединени Щати 
Основен консултант по хармонизация с европейското законода-
телство на Р. Косово и Албания. Страна в подписването на мемо-
рандум за сътрудничество с министерството на здравеопазва-
нето на Косово 
Откриване на клинична и аналитична лаборатория в София, Бълга-
рия и оборудвана съгласно най-новите международни стандарти. 
Консултант по сключване на меморандум за сътрудничество 
между Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) в България и 
Агенцията по лекарствата и медицинските изделия на Сърбия 
(ALIMS), София, България 
Бенефициент на Хоризонт 2020 за изпълнение на проект по 
първа фаза по Инструмента за Малки и Средни предприятия „По-
добряване диагностиката на респираторни заболявания и пови-
шаване конкурентноспособността и растежа на Комак Медикал 
чрез валидация на температурата на фракциониран издишан 
въздух като биомаркер, посредством нов метод и уред.“ 
Спонсор и организатор на 2-ри Национален трейнинг „Етични и 
регулаторни аспекти на добрата клинична практика“, Скорие, 
Македония 
Основен консултант по хармонизация с европейското законода-
телство на Р. Македония. Страна в подписването на меморан-
дум за сътрудничество между Изпълнителна агенция по лекар-
ствата (ИАЛ) на България и Агенцията по лекарствата и меди-
цинските изделия на Македония (МALMЕD), София, България 
Комак Медикал сред Шампионите на растежа според IMP³ROVE 
(инструмент на Европейската комисия за изследване на инова-
ционния потенциал на малките и средни предприятия)

Създаване на IRN (International research network) - подзвено на 
Комак Медикал за провеждане на клинични изпитвания късни 
фази. 
Сертификат за високи постижения “Seal of Excellence” от ЕК за 
проектното си предложение за втора фаза по Инструмента за 
МСП към Хоризонт 2020

Номинация най-иновативно предприятие от фондация „Прилож-
ни изследвания и комуникации“ и Enterprise Europe Network – Бълга-
рия, с подкрепата на Европейската комисия 
„ИТ проект на 2016“ спечелен от Комак Медикал 

юни 2007

май 2007

окт. 2007

февр. 2009

септ. 2010

окт. 2012

юли 2015

дек. 2012

авг. 2015

окт. 2015

окт. 2015

окт. 2015

февр. 2016

2016

фев. 2017

юни 2016



Почетен лектор на “European Fellowship in Research Ethics Pro-
gramme” в Брюксел 
Президентът на Р. България Румен Радев награди Комак Медикал 
с отличието „Високи постижения в иновациите“ 
Клонът на Comac Medical в Р. Северна Македония бе удостоен с 
престижно отличие за изключителни за изключителни финансо-
ви постижения

Кампанията „ПоСтъпи отговорно“, насочена към пациенти с 
диабетно язвено стъпало (ДЯС) на Комак Медикал беше отличена 
на Националните медицински награди в категория „Социална 
отговорност и човешки ресурси в медицината“

Сертификат „Лекарите, на които вярваме" – почетна грамота 
от престижното медицинско издание „Лекарите, на които вяр-
ваме"

май 2018

фев. 2019

окт. 2019

окт. 2019

ноем. 2020

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Завършва Английска езикова гимназия, Варна, България 
Военноморски сили, редовна военна служба - радиотелеграфист 
Медицински университет, Варна - квалифициран лекар 
Сертификат за завършен квалификационен курс по клиничен 
мониторинг, oбучение в Добра клинична практика за ClinTrials 
Research Ltd., Мейдънхед, Англия 
Международни обучения по одитиране, Добра клинична практика 
и мониторинг на клинични проучвания и семинари за PAREXEL, 
ClinTrials Research Ltd, Фармацевтично дружество, Фармация и т.н. 
Обучение в умения за продажба за медицински представители - 
Pharmacia & Upjohn, София 
Обучение за сътрудници клинични проучвания (CRA) на PAREXEL 
International / Searle G.D., САЩ - Цезарея, Израел 
Обучение на сътрудници клинични проучвания (CRA) за LCC / TMC,
Великобритания – главна квартира на координационият център 
в Льовен, Белгия 
Oбучение за сътрудници клинични проучвания (CRA) за The 
Medicines Company, Великобритания - Прага, Чехия 
Обучение за сътрудници клинични проучвания (CRA) за The 
Medicines Company, Амстердам, Холандия 
1-ви Национален семинар и обучение в областта на НИРД: "Добра 
клинична практика в България" - Боровец, България 
Обучение за сътрудници клинични проучвания (CRA) за The 
Medicines Company, Великобритания - Атина, Гърция 
Обучение за сътрудници клинични проучвания (CRA) на PAREXEL 
International - Варшава, Полша 
Сертификат за признание от Изследователски институт 
Северна Англия, САЩ 
Сертификат за оценка на качеството - National Heart Lung and 
Blood Institute - САЩ (NIH) Национален здравен институт 
Преминато обучение за администрация, управление и стан-
дартно-оперативни процедури (СОП) - Атус Груп, Франция 
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1989 – 1995
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1998
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Работна среща "Бъдещето на клиничните проучвания в Европа" 
организирана от Асоциацията за лекарствена информация - 
Париж, Франция 
Сертификат за участие - Образователен семинар на Асоциация-
та за лекарствена информация (DIA) на тема “Практични аспе-
кти на спазване на добрата клинична практика, системен одит 
и проектно-специфичен одит“, Лондон, Великобритания 
Европейска среща на Асоциацията за лекарствена информация - 
Базел, Швейцария 
Обучение по добра клинична практика, водено от проф Н. Бакра-
чева, Председател на специализираната комисия на МЗ за одо-
бряване провеждането на клинични изследвания, София, България 
Годишна европейска среща на Асоциацията на професионали-
стите в клиничните проучвания (ACRP) - Амстердам, Холандия 
Годишна световна среща на Асоциацията за лекарствена инфор-
мация - Чикаго, САЩ 
Международна среща на членовете на регулаторните органи и 
етичните комисии като член на Европейският форум за добра 
клинична практика, работната група по етика 
Международна Европейска среща на Асоциацията за лекарстве-
на информация - Рим, Италия 
Сертификат за участие - Клинични проучвания в разрастващ се 
ЕС и държавитекандидати (2005 г.), Лондон 
Лектор на конференция "Нови хоризонти в международните кли-
нични проучвания" организирана от Институт за клинични про-
учвания Великобритания - Харогейт, Великобритания 
Обучение в Асоциацията за лекарствена информация (DIA): Как да 
се постигне съответствие при провеждане на клинични проуч-
вания в рамките на действащата нормативна уредба на ЕС 
Сертификат за обучение "Подготовка за проверка на Агенцията 
по храните и лекарствата". Акцент върху педиатричните про-
учвания. Нови тенденции в клиничните изследвания фаза 0. Про-
учвания за БН / БЕ (бионаличност и биоеквивалентност). Реклама 
и промоция в клиничните проучвания", София 
Умения за клинични изследвания и мониторинг - обучение прове-
дено от Джо Бърместър, Великобритания 
Българската нормативна уредба в областта на клиничните про-
учвания и безопасността на лекарствата. Добра клинична прак-
тика в България - обучение проведено от изпълнителният 
директор на ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата) 
Дизайн на клинични проучвания. Клинични изследвания за оценка 
на биоеквивалентност - обучение проведено от експерт на 
Изпълнителна агенция по лекарствата, България 
Обучение PAREXEL WSOP 
Сертификат за участие на Конференция на Европейският форум 
за добра клинична практика (EFGCP) на тема "Клиничните проуч-
вания в Сърбия в перспективата на добра клинична практика, 
регулаторни предизвикателвства и био-етика", Белград, Сърбия 
Сертификат за участие - Обучение в принципите на добрата 
клинична практика
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Лектор, член на програмни комитети, програмен председател и 
програмен съветник на образователните инициативи на Асоци-
ацията за лекарствена информация, Асоциацията на професио-
налистите в клиничните проучвания (ACRP), Европейският 
форум за добра клинична практика (EFGCP) 
Сертификати за обучение

2002 - 2009

1996 - 2005

ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ

Член на Академичния съвет на Медицински университет, Варна 
Основател и председател на Асоциация за добра клинична прак-
тика и развитие на клиничните проучвания, София, България 
Благодарствен сертификат за дарение за принос към възстано-
вяването на Боянската църква, обект на световното културно 
наследство 
Сертификат за дарение от Сдружение "Плиска" за реконструк-
ция на войнишки паметници в Ново село, Македония 
Граждани за европейско развитие на България (ГЕРБ) кандидат за 
член наЕвропейския парламент 
Граждани за европейско развитие на България (ГЕРБ) кандидат за 
член на Столичен общински съвет 
Основател, председател и спонсор на фондация Българска памет 
(www.bgmf.eu) 
Сертификат за множество дарения за асистирани репродукции 
от фондация "Искам бебе" 
Сертификат за дарение от Първа езикова гимназия Варна за 
спонсориран литературен конкурс 
Лектор на Националната кръгла маса - "Бъдещето на културно-
то наследство на България" - Велико Търново, България 
Благодарствен сертификат от Община Перник, за щедро спон-
сориране на организацията и провеждането на археологическа 
експедиция Кракра 
Почетен гимназист на българската гимназия в Украйна, заради 
усилията и стремежа му за запазване на българския дух и иден-
тичност, и за дарения и съвместни инициативи във връзка с 
честването годишнината на гимназията 
Диплома от Регионален исторически музей - Кърджали за принос 
в опазването на културната памет на българската държава 
Член на Националния изпълнителен съвет на Сдружение "Пред-
приемачи - ГЕРБ" 
Лектор в START UP 2008 - Български форум за стартиращи пред-
приемачи в Университета за национално и световно стопан-
ство - София, България 
„Личност на годината“ - специална награда на Асоциацията на 
българите в Украйна за изключителен принос към укрепването 
на икономическите и културни връзки между Украйна и България
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Благодарствен сертификат от федерацията на американците 
с български произход за принос към по-нататъшното развитие 
на отношенията между България и Съединените американски 
щати 
Лектор на Американски бизнес форум 2010: Турция и Балканите 
"Свързване на лидерите в бизнеса" - Ню Йорк, САЩ 
Награден със специалната награда на Българския Дарителски 
Форум - „Личност на годината с изключителен принос към филан-
тропията в България“ 
Лектор в Българско училище за политика, панел дискусия "Демо-
крация и ценности" - Правец, България

Съорганизатор и модератор на "Български дни в Европейския 
парламент " под патронажа на българския Президент - България: 
"Държава на духа и азбуката" 
Член на Глобална инициатива на Клинтън, по лична покана от 
президента Клинтън 
Член на Съвета за духовност, култура и национална идентич-
ност на Президента на Република България 
Медал на честта на Автономна република Гагаузия 
Съорганизатор и модератор на "Български дни в Европейския 
парламент - България: Светилище на Словото" 
Лауреат на наградата "Европейски гражданин на 2013" 
Удостоен с почетен медал с лента от кмета на Варна 
Награда "Индивидуален дарител с кауза" на Фондация “Работил-
ница за граждански инициативи” (ФРГИ) за най-добра благотво-
рителна инициатива в областта на образованието 
“Будител на годината" 2014 
Награда "Питагор 2016" на Министерството на образованието 
и науката (МОН) – категория "Компания с най-големите инвести-
ции в областта на науката." - Комак Медикал 
Награда "Апостол на българщината 2016" 
Член на Обществения съвет на Българското национално радио 
Сертификати за благотворителност

Награда „IT проект на годината 2016“ 
Награда "Татко на годината 2016" 
Удостоен със званието „Почетен гражданин на град Варна“ за 
приноса му в българската култура и образование, като филан-
троп, ревностен родолюбец, благотворител и музикант 
„Личност на годината 2017“ на списание Offline 
Основен говорител на Срещата на министрите на ЕС с ресор 
наука, образование и научни изследвания 
Специалнен гост-лектор в конференцията LeapIN Sofia 2018 г. в 
Аулата на СУ “Св. Климент Охридски” 
Панелист в дебата на високо равнище, организиран от Европей-
ския комитет на регионите в Sofia Tech Park. Дискусията се про-
веде на тема „Укрепване на европейските ценности чрез образо-
вание и културно наследство“
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Гост-лектор във Великотърновския университет «Св. Св. Кирил 
и Методий» 
Лектор на Innovative Enterprise Week Sofia 2018 
Почетен лектор на “II International Governance Summit” в Лион, 
Франция 
Лектор на TEDxStara Zagora 
Специална награда на Институт за икономическа политика, Сто-
лична община и Програма „Европа“, за устойчива европейска перс-
пектива за проект, реализиран от Фондация Българска Памет 
през 2017 г. в партньорство с район „Лозенец“ 
Почетен плакет и почетна значка I степен на Министерство на 
отбраната на Република България за доказани заслуги в областта 
на българската култура и образование, за научноизследователска 
работа и научноприложна дейност, за активна родолюбива дей-
ност, благотворителност и съществен принос към Министер-
ството на отбраната

Приз  „Мъж на 2019 година" за цялостната му народолюбива дей-
ност

Благодарствена грамота за активната дейност и финансовата 
подкрепа в полза на жителите на община Пустец, Република Алба-
ния

Д-р Милен Врабевски е награден в категорията „Хуманизъм и бла-
готворителни  инвестиции “ в конкурса за Национални медицин-
ски награди за 2020

Втори мандат член на Обществения съвет на Българското 
национално радио

Избран за председател на Обществения съвет на Българското 
национално радио

Награда "Питагор 2021" на Министерството на образованието и 
науката (МОН) – категория "Компания с най-големите инвестиции 
в областта на науката." - Комак Медикал

Специалната награда  на британското посолство в София за 
принос на служителите към отговорен проект на компанията – 
Комак Медикал за „Път към университета"
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ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКА ПАМЕТ И
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА КОМПАНИЯ
КОМАК МЕДИКАЛ

Фондация Българска Памет е неправителствена организация учредена от д-р 
Милен Врабевски в обществена полза през 2007г. с цел осъществяване на съвремен-
ната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принад-
лежност на България и равнопоставеност на диалога между културите. Фондация-
та подкрепя национално отговорните инициативи в духа на демократичните 
ценности на Обединена Европа - плурализъм, толерантност, автономност и 
съгласие. През 10-те години, в които работи, фондацията е получила признание във 
всяко едно от своите приоритетни направления:

УТВЪРЖДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЧУВСТВО У МЛАДИТЕ, ЧРЕЗ ИНИЦИАТИВИ 
ЗА ОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО:  
Награда „Апостол на българщината 2016“, присъдена на д-р Милен Врабевски,
председател на фондацията. Наградата се присъжда от Сдружение „Пазители на
българщината“. 
За поредна година Фондация Българска Памет бе основен партньор на
националната кампания „Будител на годината 2018“, с председател на журито - д-р
Милен Врабевски. 
С подкрепата на Фондация Българска Памет се издават множество исторически
книги и изследвания. 
Подготовка за издаване на Учебно помагало по Родинознание за ученици и
учители в Начален етап. 
Спонсориране на единствените в България чествания и научни форуми на тема
„830 години от Въстанието на Асеневци“ и „1300 години от първия в Европа
междудържавен договор с търговски клаузи и управлението на Кан Тервел,
Спасителят на Европа“. 
За своята активна обществена дейност, през 2016 д-р Милен Врабевски, основа-
тел и председател на Фондация Българска Памет, бе поканен за член на Обществе-
ния съвет на БНР, а през 2021 бе избран за председател на Обществения съвет на 
радиото.

ИНИЦИАТИВИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯ 
НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ: 
Многократно се увеличи мащабът на дейността на фондацията по отношение на
ключовия проект - „Път към университета“ с включени над 580 ученици от 15 
селища от страната. 
Успешно реализирани четири проекта, съфинансирани от програма „Еразъм+“ на
ЕС. 
Награда за знак за качество от Центъра за развитие на човешките ресурси и
Министерство на образованието и науката за проект по програма ''Еразъм+'' –
„Младежки форум за демография и предприемачество“. 
Затвърждаване на партньорството с фондация „Ханс Зайдел“, Представител-
ството на Европейската комисия в България, Община Варна с включване на ежегод-
ните семинари на фондацията „Силна национална – силна европейска идентич-
ност“ в „Inno wave 2017 – Варна, европейска младежка столица 2017“.



СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ 
Социално подпомагане на младежи и техните семейства от Западните покрайни-
ни и Родопите. 
Финансова подкрепа за Дом за сираци в град Берковица.
Подкрепа за провеждане на конференция на световноизвестния невролог д-р Хари
Шнайдер, посветена на лечението на деца с аутизъм и проблеми в развитието.

Подкрепа за създаване на Учебно-творчески център „Пламък“, в град Варна за
работа с деца с проблеми в развитието.

Финансова подкрепа за повече от 30 деца болни от захарен диабет и осигуряване
на консумативи и апарати за измерване на кръвната захар.

ИНИЦИАТИВИ ЗА БОРБА С ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ:

През 2017г. успешно реализирахме подкрепата си за две български многодетни 
семейства от с. Дъбене, община Карлово и град Годеч (с по 3 и 5 деца) участници в 
националната кампания „Голямото семейство“. Семействата са изцяло обезпечени
с къща, личен автомобил, всичко необходимо за училището на децата и битовите
нужди на домакинството.

За своята дългогодишна работа в борбата с демографската криза и подкрепата 
на национални каузи свързани с репродуктивни проблеми на семейства, д-р Милен
Врабевски и неговата съпруга д-р Росица Врабевска, бяха удостоени с наградата
„Татко на годината 2016“ и „Майка на годината 2016“.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАР-
СКИТЕ ОБЩНОСТИ ОТ ИСТОРИЧЕСКАТА ДИАСПОРА.

За 10 годишната дейност на фондацията, в ежегодните семинари на организация-
та са участвали над 5 000 младежи от България, Молдова, Украйна, Република Маке-
дония и Сърбия.

Комак Медикал ЕООД е компания учредена през 1997г. от д-р Милен Врабевски, осно-
вател и собственик.

Това е научно-изследователска компания управляваща клинични изследователски 
центрове, която предлага пълен комплект услуги с повече от 250 служители, рабо-
тещи в 21 европейски страни покриващи над 215 милиона души: България, Румъния, 
Сърбия, Република Македония, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова, 
Грузия, Литва, Латвия, Естония, Полша, Унгария, Словения, Косово, Албания, Кипър, 
Гърция, Германия и Щвеция.

Компанията е бенефициент по Инструмента за МСП на програма „Хоризонт 2020“
(програмата на ЕС финансираща само изключително важни за световното здраве
иновации и изобретения). От България бенефициент по програмата са само още 2
или 3 компании.

Компанията е обявена за „Шампион на растежа“. Според доклад на инструмента на
Европейската комисия за оценка на иновативния потенциал на компаниите
(IMP³rove Assessment report) от октомври 2015г., Комак Медикал се нарежда сред
т.нар „Шампиони на растежа“.



„Вие сте сред компаниите с най-иновативните идеи в света.“, Марко Рубина-
то, Проектен директор, Изпълнителна агенция за малки и средни предприя-
тия, създадена от Европейската комисия (EASME)

Комак Медикал спечели европейско финансиране за разработване и внедряване в 
експлоатация на иновативен проект. Проектът е финансиран по ОП „Иновации и
конкурентоспособност“ и е класиран на първо място в категория Средни предпри-
ятия, с 91т.

Компанията е носител на наградата „Питагор 2016“ и "Питагор 2021" на Министер-
ство на образованието и науката за Фирма с най-много инвестиции в научната 
дейност, т.к. компанията реинвестира 74% от нетните си приходи от продажби 
в научноизследователска и развойна дейност.

Комак Медикал е носител на награда в годишния конкурс на вестник Computerworld, 
в категория „Национални ИТ проекти, изпълнени в корпоративния сектор“ и в под-
категория: „Средни и малки компании” за създаването на уникален новаторски соф-
туерен продукт.


