
 
 
 

 

Д-р Милен Врабевски и академик Валери Петров ще получат Гражданската награда на 

Европейския Парламент на церемония в София 

 

 

 

На 11 октомври от 11.30 часа в Софийска градска художествена галерия ще се състои 

националната церемония за Гражданската награда на Европейския парламент. Наградата 

Европейски гражданин -  2013 ще бъде връчена на българският поет, писател и преводач 

академик Валери Петров и на д-р Милен Врабевски, председател на Фондация Българска 

Памет. Наградата се присъжда от Европейския парламент на граждани и организации, 

допринесли за европейската интеграция в областта на културата, трансграничното и 

транснационалното сътрудничество. 

Церемонията ще бъде открита от почетния гост на събитието г-н Росен Плевнелиев, президент 

на Република България. В събитието ще участват български евродепутати, членове на 

Народното събрание на Република България, посланици на държави членки на ЕС, 

представители на институции, неправителствени организации, граждани. 

През 2013 г. общо 43 лауреати от 21 държави членки ще получат почетния медал на Наградата 

и ще бъдат поканени на съвместно събитие на 16 и 17 октомври в Брюксел, където 

председателят на Европейския парламент Мартин Шулц ще им връчи почетни дипломи. 

Специална изложба за победителите ще бъде открита на 16 октомври в Брюксел  от заместник 

председателя на Европейския парламент Ани Подимата. 

Номинацията на д-р Милен Врабевски беше направена от българските евродепутати  от групата 

на ЕНП д-р Андрей Ковачев и г-н Преслав Борисов. Националното жури в състав г-жа Антония 

Първанова (АЛДЕ), г-жа Моника Панайотова (ЕНП), г-н Евгени Кирилов (С&Д) — членове, и 

г-н Владимир Уручев (ЕНП) — заместник-член предложи акад. Валери Петров и д-р Милен 

Врабевски за наградата Европейски гражданин - 2013. Европейското жури с председател г-жа 

Ани Подимата, заместник председател на Европейския парламент одобри техните кандидатури. 

Наградата на д-р Милен Врабевски се присъжда за инициативата на Фондация Българска Памет 

- СИЛНА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ – СИЛНА ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ, която  

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 традиия и цивилизационна идентичност, която 

обединява европейските граждани и възпитава духа на европейскотобъдеще.  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Информация до редактора: 

 

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

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

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

България”. Д-р Врабевски е член на Съвета по духовност, култура и национална 

идентичност към Президента на Република България. 

От 2012 г. д-р Врабевски е член на Глобалната инициатива на Бил Клинтън (CGI). 

През 2013 г. д-р Врабевски е отличен с наградата на Европейския парламент – 

Европейски гражданин на годината. 

 

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

 

1. Утвърждаване на националното чувство у най-младите, чрез инициативи за 

опазване и социализация на културно-историческото наследство. 

2. Инициативи за борба с демографската криза в България. 

 

3. Образователни инициативи за интеграция и социализация на българските 

общности от историческата диаспора. 

 

4. Инициативи за изграждане на икономика на знанието и реализация на младите 

хора в България. 

 

 

 

За информация: 0888313722 

Емил Мариянов 

Зам. - председател на Фондация Българска Памет 

 


