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XIV НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР ЗА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ 

СИЛНА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ – СИЛНА ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ 

 

 

 
 

За седма поредна година Фондация Българска Памет организира национален младежки 

семинар за европейска интеграция „Силна национална идентичност – силна европейска 

идентичност“. Четиринадесетото издание на инициативата ще посрещне в град Варна 

170 ученици от България, Македония и Западните покрайнини. 

   

Семинарът ще бе открит официално в зала „Одесос“ на Гранд Хотел Варна от 12.30 от 

кмета на Варна г-н Иван Портних, българският евродепутат Моника Панайотова и 

председателят на Фондация Българска Памет д-р Милен Врабевски, отличен през 2013 

година с „Гражданската награда“ на Европейския парламент. 

 

Програмата на семинара продължава във Варна до 5 април с лекции със специален 

акцент върху българското културно-историческо наследство, език и национална памет, 

и дискусии с журналистите Добрина Чешмеджиева, Георги Тошев и  Андрей Захариев. 

Семинарът завършва на 5-6 април с посещения на старите български столици Плиска и 

Преслав и Велико Търново и аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов – Звук и 

светлина“. 

 

Инициативата на Фондация Българска Памет - СИЛНА НАЦИОНАЛНА 

ИДЕНТИЧНОСТ – СИЛНА ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ цели да утвърждава 

европейската идентичност сред най-младите в перспективата на тяхната образователна 

квалификация и професионална реализация в Европейския съюз, като прави позната и 

разбираема общата културна традиция и цивилизационна идентичност, която 

обединява европейските граждани и възпитава духа на европейското бъдеще. 

  

В рамките на проекта от есента на 2007 г. Фондация Българска Памет  организира 

ежегодни конкурси за есе, посветени на големите исторически годишнини на България. 

Конкурсите са провеждани в повече  от 100 училища в България, Украйна, Молдова, 

Сърбия и Македония. Над 300 ученици от България и българските общности от 

историческата ни диаспора, участници в конкурса са отличени с посещение в 

Европейския парламент по покана на д-р Милен Врабевски и българските 

евродепутати: д-р Андрей Ковачев, Моника Панайотова, Мария Габриел, Преслав 

Борисов и Владимир Уручев. В рамките на посещенията, по инициатива на Фондация 

Българска Памет в Европейския парламент в Брюксел са открити изложбите 

Старобългарската азбука  и държавата на духа и България: Съкровище на Словото. 
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Основен модул на инициативата са ежегодните Пролетен и Есенен културно-

образователни семинари в град Варна, организирани от Фондация Българска Памет за 

участниците в конкурсите за есе, с акцент върху ценностите и перспективите на 

европейската интеграция. От 2007 до 2013 проектът е включил повече от 3000 

младежи, като посланици на ценностите на европейската интеграция. 

 

 
 

 

За информация: 

Емил Мариянов, зам. председател 

0888313722 

 

 

 

Информация до редактора: 

 

 

Д-р Милен Врабевски е учредител и председател на Фондация Българска Памет. 

Той е отличен през  2011 г. със специалната награда на Българския Дарителски Форум - 

„Личност на годината с най-голям за принос за развитието на благотворителността в 

България”. От 2012 г. е член на CGI  (Clinton Global Initiative) по покана на Бил 

Клинтън. 

Д-р Врабевски е лауреат на „Гражданската награда“ на Европейския парламент за 2013 

година за инициативата на Фондация Българска Памет „Силна национална идентичност 

– силна европейска идентичност“. 

 

Фондация Българска Памет е учредена в обществена полза през 2007 г.  с цел 

осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на 

европейската принадлежност на България.. Фондацията подкрепя национално 

отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа – 

плурализъм, толерантност, автономност и съгласие. Програмните приоритети на 

фондацията се реализират в четири основни направления: утвърждаване на 

националното чувство у най-младите, чрез инициативи за опазване и социализация на 

културно-историческото наследство; инициативи за борба с демографската криза в 

България; образователни инициативи за интеграция и социализация на българските 

общности от историческата диаспора, инициативи за изграждане на икономика на 

знанието и реализация на младите хора в България. 

 

 

 

 


