
 

 

 

 
 

Финалистите в конкурса за есе „Моята мечта в България” на 
тридневно посещение в Европарламента в Брюксел 

 
 

120 ученици и учители от смесените региони в Югозападна България прекарват 

пролетната ваканция в Гранд Хотел Варна по покана на д-р Милен Врабевски – 

председател на Фондация Българска Памет. Децата са финалисти в организирания от 

фондацията конкурс за есе „Моята мечта в България”, проведен сред учениците от 31 

училища в общините – Якоруда, Девин, Доспат, Гърмен, Гоце Делчев, Сатовча и 

Хаджидимово. Конкурсът се организира със съдействието на сдружение „Неврокоп” от 

Долно Дряново с председател Рахим Арнаудов. Четиричленно жури с  председател 

Снежана Йовева от Института по български език – БАН, определи шестима 

победители, измежду 342 подадени есета, като акцент при критериите за оценка бе 

поставен  върху оригиналност на метафорите и естествените изразни средства. 

Специалната награда за шестимата отличени е посещение на Европейския 

парламент в Брюксел от 14 до 17 април по покана на евродепутата Николай 

Младенов. 

 

Церемонията по награждаването ще се проведе в понеделник, 6 април от 17.00 ч. 

във фоайето на Гранд Хотел Варна. Специалните награди ще бъдат връчени на 

децата лично от д-р Милен Врабевски и Бойко Борисов, кмет на град София.  

 

Идеята на организаторите е да предоставят възможност на децата  да погледнат  смело 

на своето бъдеще в България, да уважават и ценят произхода и богатството на своята 

автентична култура и да мечтаят за пълноценна реализация в европейското 

пространство на знанието, просперитета и духовността. 

 

В края на ваканцията групата ще има възможност да посети Мадара и старите 

български столици Плиска и Преслав, а кулминацията в едноседмичната образователно 

-развлекателна програма предстои да бъде аудио-визуалния спектакъл „Звук и светлина 

– Царевград Търнов”.  



 

 

 

 

 

Фондация Българска Памет работи активно за устойчиво развитие на българското 

гражданско общество, като използва пълноценно културно-историческия ресурс на 

България в перспективата и ценностите на Обединена Европа. Фондацията полага 

приоритетно усилия за възпитание на младите хора в любов и зачитане на българската 

история, култура и национални ценности;  спонсорира и  осъществява проекти за 

възстановяване на паметници на културно-историческото наследство на България; 

взаимодейства с организации и институции, като спонсорира инициативи за борба с 

демографската криза в България; разработва и реализира международни проекти за 

научноизследователска и развойна дейност, съгласно политиките на ЕС за изграждане 

на икономика на знанието. 

 

 

За повече информация: 

Емил Мариянов - 0888313722 

 


