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Dear  readers, 

It  is  a  pleasure  for  me  to  present  to  your  kind  attention  the  Bulgarian  Memory  Foundation's  Annual  report  2016,  which  will  become  a  good  tradition  in  the  future. 

Our  goal  is  to  give  the  opportunity  to  the  citizens,  all  relevant  stakeholders  and  young  people  to  take  a  “look  inside”  of  our  activities  and  strategic priorities,  which  we  
realized  together  with  our  partners  and  supporters  from  the  NGO  sector,  the  academic  circles,  media,  local,  national  and  European  institutions. 

This  report  is  a  result  from  the  work  of  our  dedicated  team,  together  with  all  of  our  friends  and  partners.  Here  with,  I  would  like  to  express  my  gratitude  for  their  support, 
especially  to  Hanns  Seidel  Foundation,  Representation  of  the  European  commission  in  Bulgaria  and  Varna  Municipality.

In  2016,  Bulgarian  Memory  Foundation  worked  on  different  European  creative  projects  as  well  as  on  initiatives  for  preserving  the  Bulgarian  Cultural  –  Heritage  in  terms  of 
its  contribution  to  the  European  civilization,  common  knowledge  and  prosperity.  Our  goal  is  the  development  of  a  sustainable  value  system  in  young  people  based  on  the 
universal  principles  of  tolerance,  solidarity,  freedom  and  justice,  which  to  create  a  feeling  of  European  community  and  identity. 

I  hope  that  through  this  report  we  will  succeed  to  share  our  values  and  to  inspire  you  with  our  enthusiasm  to  build  together  the  European  future  of  Bulgaria.  We  very 
much  believe  that  we  need  to  have  big  dreams  and  never  to  give  up  of  our  ideas  in  order  to  think  not  only  for   “the  Present”,  but  also  for  the  prosperous  “Future”.   
 
I  wish  you  a  pleasant  reading  and  I  believe  that  with  our  activities  and  initiatives  we  will  bring  an  added  value  to  our  community.  I  assure  you  that  with  every  next  edition 
of  the  Annual  report  we  will  be  more  passionate  in  our  future  plans.
        Kind  regards,
        Dr.  Milen  Vrabevski
        Chairman  of  Bulgarian  Memory  Foundation 

Скъпи читатели, 
 
За мен е удоволствие да представя на Вашето внимание Годишния отчет за дейността на  Фондация Българска Памет през 
2016г., който се очертава като хубава традиция за в бъдеще. Целта е да дадем възможност на гражданите, всички 
заинтересовани страни и млади хора да имат „поглед отвътре“ за активността на Фондацията, както и да се запознаят със 
стратегическите приоритети, които си поставяме да реализираме заедно със своите съмишленици от неправителствения 
сектор, академичните среди, медиите, местните, националните и европейските институции.

Съдържанието на настоящия отчет е реалност благодарение на усилената работа на екипа ни, съвместно с всички наши 
приятели и партньори. Обръщам се с благодарност и признателност към всички тях и особено към Фондация „Ханс 
Зайдел“, Представителството на Европейската комисия в България и Община Варна.

През изминалата година, Фондация Българска Памет работи върху различни европейски креативни проекти, както и за 
съхраняване на българското културно наследство, историческа памет и национално самочувствие, очертавайки приноса 
на страната към европейската цивилизация, познание и просперитет. Целта ни е развитието на определена ценностна 

система в младите хора, създаваща чувство за общност и базираща се на общочовешките принципи на толерантността, солидарността, отговорността, свободата и 
справедливостта, залегнали в основата на европейския проект и създаващи усещане за общност и обща европейска идентичност. 

Надявам се да успеем да предадем и на Вас своите ценности, вдъхновение и ентусиазъм и да градим с общи усилия  европейското бъдеще на България, защото за да 
имаме не само днес, но и успешно положително „утре“, трябва да имаме смели мечти, да вярваме силно в своите идеи и да не се отказваме от тях.

Пожелавам Ви приятно четене и вярвам, че с всяко следващо издание ще дадем своята ценна добавена стойност в живота на околните и ще бъдем още по-активни в 
дейността си.
         С  уважение,
        Д-р  Милен  Врабевски
        Председател на Фондация Българска Памет
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1. ÏРÎÔИË НА ÔÎНДАÖИß ÁЪËÃАРСÊА ÏАÌЕÒ

Фондация Българска Памет е неправителствена организация, учредена през 2007г. – годината на присъединя-
ване на България към Европейския съюз, работеща за и с младите хора. Програмните приоритети на Фондацията 
се реализират в пет основни направления:

1. Инициативи за изграждане на икономика на знанието и реализация на младите хора в България и 
Европа;

2. Образователни инициативи за интеграция, социализация и европейска перспектива на младите хора 
в България и българските общности от историческата диаспора, в съседни на ЕС държави – Сърбия, 
Република Македония (БЮРМ), Молдова и Украйна;

3. Утвърждаване на националното чувство у най-младите, чрез инициативи за опазване на българското 
културно - историческо наследство, част от европейската цивилизация;

4. Инициативи за борба с демографската криза и устойчивото регионално развитие в България и Европа;

5. Инициативи в областта на европейската интеграция и мултикултурния диалог за млади хора от 
България и съседни на ЕС държави – Сърбия, Република Македония (БЮРМ), Молдова и Украйна. 

Целева група на Фондацията са основно млади хора на възраст 15–24 години, на прехода между средно и 
висше образование. Спецификата на младежите от България е, че са основно от малки населени места в Югозападния 
и Североизточния регион на страната, от семейства с нисък социален статус и различия в етно-религиозния състав.

От 2007г. до днес, в редица реализирани проекти и инициативи, с партньорството на национални и евро-
пейски институции, бизнес, неправителствени и академични организации, са включени около 5 000 млади хора от 
България и Региона на Югоизточна Европа и страните от т.нар. Източно Партньорство.



ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКА ПАМЕТ 2016 3

 Екипът на Фондацията, оглавяван от нейния председател д-р Милен Врабевски, удостоен с наградата 
на Европейския парламент – Европейски гражданин за 2013г., е от мотивирани, креативни хора с опит. През 2016г. 
д-р Врабевски е обявен за: Апостол на българщината, Член на Общественият съвет на БНР, Председател на журито 
в кампанията Будител на годината. Фондация Българска Памет има изграден управленски, административен и техни-
чески капацитет, следващ следната логика и структура на управление:

От 2016г. Фондация Българска Памет е част от Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с непра-
вителствените организации и жалбите на гражданите, в 43-то Народно събрание на Република България, участвайки в 
Работна група в област на компетентност: международни и европейски въпроси и политики.

Традиционни инициативи и проекти:

 ♦ „Силна национална идентичност – силна европейска идентичност“, проект, провеждащ 
се традиционно два пъти в годината, под формата на пролетни и есенни обучителни семинари, 
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свързани с личностното и социално-образователно развитие на млади хора от България, Украйна, 
Молдова, Сърбия и Република Македония (БЮРМ), както и с разпространението на европейските 
ценности сред младите хора в България и Европа. Основната цел на проекта е чрез трансгранично 
и транснационално сътрудничество да допринесе за насърчаване на по-доброто взаимно разбира-
не и по-тясната интеграция между младите в Европа, идващи от страни – членки на ЕС, кандидат -
членки и потенциални кандидатки за членство в ЕС. В рамките на проекта, Фондацията организи-
ра за най-активните младежи групови посещения и събития в Европейския парламент, гр. Брюксел, 
Белгия;

 ♦ „Път към Университета“, традиционен проект, стартирал през 2010 г., имащ за цел организиране-
то и провеждането на кандидат-студентски курсове и подготовка за матури в петнадесет населени 
места в Югозападна България за млади хора, живеещи в отдалечени населени места, с ограничени 
възможности за развитие, от семейства с нисък социален статус. Всяка година броят на желаещите 
и обучаваните нараства, като за 2010г. – те са 20;  за 2011г. – 70;  за 2012г. – 299;  за 2013г. – 458;  
2014 г. – 465; 2015г. – 500; 2016г. – 539. Като резултат средно над 85% от тях – от общините Якору-
да, Гоце Делчев, Белица, Хаджидимово, Сатовча, Доспат, Сърница и Тервел, се класират успешно за 
следване във Висши учебни заведения (в България и Европа);

 ♦ Обучения в подкрепа на граждански и младежки организации, които работят за удовлетво-
ряване на социалните и образователни потребности на местно ниво в Югозападна и Североизточна 
България, където съжителстват заедно мюсюлмани и християни;

 ♦ Информационни кампании сред историческата диаспора в Украйна, Молдова, Сърбия и Републи-
ка Македония (БЮРМ) с цел популяризиране на възможностите за получаване на Висше образование 
в България и Европа, както и за европейската програма „Еразъм+“ за образование, обучение, мла-
деж и спорт; 

 ♦ Редица национални и транснационални изложби и събития, в областта на културата и ду-
ховността. 
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2. ДЕÉНÎСÒИ, РЕАËИÇИРАНИ ÏРЕÇ 2016 ÃÎДИНА

2.1. Проекти, финансирани от Европейския съюз:

2.1.1. Проект: „Комуникация за Ориентиране на Младите в политиките за Активно Стартиране – 
КОМПАС“, съфинансиран по Програма „Еразъм+“, КД3 „Подкрепа за реформиране на политиките“

В периода 26 – 28 февруари 2016г., в  град Благоевград, 170 младежи от Благоевградска област, заедно с още 
30 младежки работници и събеседници, взеха участие в тридневен семинар на Фондация Българска Памет, проведен в 
рамките на проект: „Комуникация за ориентиране на младите в политиките за активно стартиране – КОМПАС“.

С оглед демографската, икономическа и образователна картина на област Благоевград, проектът инициира 
провеждането на структурен диалог, с цел брандиране на областта по посока младежко предприемачество и социално 
предприемачество, както и развитието на по-иновативен „Модел-компас“ за личностно, социално-образователно и 
професионално ориентиране на младите.

В програмата на събитието бяха включени интерактивни занимания, дискусии и лекции, с участието на на-
родния представител – г-жа Ирена Соколова; българския евродепутат – г-н Владимир Уручев; г-жа Станислава По-
повска – директор „Регионална служба по заетостта“, гр. Благоевград; г-н Искрен Кръстев – председател на „Глоба-
лен Предприемачески Мониторинг“ (GEM) България; г-н Доброслав Димитров – изпълнителен директор на „Imperia 
Online“, Член на Борда на директорите на „БАСКОМ“; г-жа Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие 
на българския спорт”; г-н Юрий Вълковски – изпълнителен директор на „Фондация за градски проекти и изследвания“ 
и други представители на предприемаческата екосиситема, неправителствения сектор, законодателната и местната 
власт. Младежите получиха приветствие от евродепутата г-жа Мария Габриел.

Участниците успяха да се докоснат до форми на неформално обучение, чрез които развиха умения за работа в 
екип, комуникативност, инициативност и креативност – нужни за личностното им израстване и последваща реализа-
ция на пазара на труда. 

Отчитайки позитивите и предизвикателствата пред област Благоевград и вземайки предвид възможностите за 
брандиране и развитие, както и дейностите, осъществени по време на проведения структурен диалог, младите хора по 
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проекта предложиха идеи за цялостна визия и брандиране на областта, с оглед насърчаване на предприемачеството, 
както и възможност за растеж и заетост в Региона.

След приключване на тридневното събитие, генерираните идеи от младежите, бяха публикувани в брошура 
„Модел-компас“, която бе изпратена до всички заинтересовани страни по темата. 

2.1.2. Проект: „Толерантността и солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред 
младите“, съфинансиран по Програма „Еразъм+“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“

В периода 4 – 10 юли 2016г., в град София, Фондация Българска Памет реализира проект: „Толерантността и 
солидарността – средство за преодоляване на стереотипите сред младите“. Основната цел на проекта, бе да се насърчи 
развитието на младежи, на възраст между 16 и 20 години, от Република България, Република Македония (БЮРМ) и 
Република Молдова, да общуват и работят в мултикултурна среда.

Резултатите от седемдневното събитие бяха свързани с постигането на поставените цели по проекта, а именно: 
*участниците да придобият универсални ключови компетенции; *да развият умения за общуване и работа в сре-
да, в която да бъдат толерантни и солидарни; *да почерпят вдъхновение за иновативни и креативни инициативи, в 
контекста на европейската интеграция.

„Толерантността и солидарността означават – да се научите да подавате ръка, без да очаквате нещо в замяна. 
Вие трябва да сте полезни на вашите общества, затова концентрирайте се върху добрите дела, като общата посока на 
нас – европейците следва да е винаги напред и нагоре“, сподели д-р Врабевски, обръщайки се към младите, по време 
на среща-дискусия: „Психология на успеха“.

Чрез този проект, стремежът на Фондацията бе да насочи вниманието на младите хора върху значимостта от разви-
тието на активно европейско гражданско общество, което е отворено към света и се базира на общите ценности на ЕС.

В тази връзка, Елена Паничерская, от групата на Република Молдова, сподели: „Младежкият обмен спомогна 
за моето личностно и професионално развитие. В тази една седмица открих много нови хоризонти, придобих знания 
за ЕС и възможностите, които предоставя за нас – младите хора, за да бъдем пълноценни граждани на обществата, в 
които живеем.“

Посредством срещи – дискусии и интерактивни презентации с представители на: Социално предприятие 
„Хлебни къщи“ – г-жа Здрава Воденичарова; Сдружение „Възможности без граници“ – г-жа Родостина Михайлова; 
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г-н Светослав Иванов, журналист в БТВ  и носител на наградата „Робер Шуман“; Представителство на ЕК в България – 
г-н Людмил Вълков; „Софийски форум за сигурност“ – г-н Йордан Божилов и Столична община – г-жа Вероника Мано-
ва, младите хора успяха да променят нагласите си към „различните“, да разширят кръгозорите си за случващото се в и 
извън Европа и да реализират обмяна на опит, истории и култури.

Част от темите, в които младежите взеха участие бяха: *„Европейските ценности: толерантност и солидарност“; 
*„Аз и моето място в Европейския съюз“; *„Младежката безработица – големият структурен проблем пред Европа“; 
*„Заетост чрез социално предприемачество“; *”Общуване в мултикултурна среда“; *„Проблемите на малцинствата в 
съвременния свят“. 

Същевременно, чрез проекта Фондацията популяризира междукултурния диалог като процес, в който всички, жи-
веещи в ЕС и извън него, могат да повишат способността си да се реализират и развиват в мултикултурна среда и екипи. 

Елена Папалюгова, участник от България, сподели че: „Да се достигне до съзнанието на нас – младите, от мисия 
„невъзможна“ в 21 век, Фондация Българска Памет я превърна във „възможна“ и напълно осъществена“.

След успешното приключване на проекта, всеки от младежите получи сертификат: “Youthpass”, удостоверяващ 
придобитите знания, умения и компетенции, определени на европейско ниво.

2.1.3. Проект: „Младежки форум за предприемачество и демография“,  съфинансиран по Програма 
„Еразъм+“, КД3 „Реформиране на политиките“

В периода 8 – 10 септември 2016г., в град София, Фондация Българска Памет реализира проект: „Младежки фо-
рум за предприемачество и демография“. Основната цел на форума бе 50 младежи, от областите Благоевград, Добрич 
и Смолян, на възраст 17 – 30 г., да се запознаят с възможностите за заетост, реализация и образование, в контекста на 
предприемачеството, чрез провеждане на структурен диалог с отговорните за младежката политика.

„Да бъдеш успешен предприемач означава да имаш смелостта да тръгнеш по своя път и чрез позитивно и 
градивно мислене да откриеш таланта си, обичайки това, което работиш и работейки, това което обичаш. Умението 
да градиш, да калкулираш премерени рискове, да участваш в растеж, да променяш средата и бъдещето е рецептата 
за успешно предприемачество“, сподели д-р Врабевски, обръщайки се към младите, по време на дискусия на тема: 
„Предприемачеството – предизвикателства и възможности“.
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В рамките на първия ден от програмата: „Да се вдъхновим“, младите участници почерпиха вдъхновение от 
представители на предприемаческата екосистема в страната: г-жа Беата Папазова – Европейски експерт, БТТП; NCP 
Horizon 2020; EEN; д-р Светослав Маноилов – Старши експерт „Бизнес развитие“, Junior Achievement и г-н Искрен 
Кръстев – Председател на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) България.

В дискусиите с тях младежите обсъдиха теми като: *основни източници за финансиране на самостоятелен 
бизнес – Оперативните програми на ЕС, „Хоризонт 2020“ и неговият инструмент за МСП; *профилът на новата вълна 
предприемачи и в какви области са склонни да инвестират; *значимостта на т.нар. „вътрешни предприемачи“ във 
вече съществуващи организации; *необходимостта от иновативни, смели хора с творческо мислене, готови да проме-
нят средата, в която живеят.

Срещите на участниците, по време на втория ден от събитието: „Какво искаме да подобрим?“, преминаха в 
структурен диалог с представители на: Министерство на труда и социалната политика –  г-жа Теодора Тодорова – Де-
мирева, Дърважен експерт, Дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика”, г-н Георги Бъркашев, Главен 
експерт, Дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“; Агенция по заетостта – г-жа Любомира Аршинко-
ва, Старши експерт, Главна дирекция „Услуги по заетостта“, г-жа Мария Иванова, Психолог, Главна дирекция „Услуги по 
заетостта“; Министерство на икономиката –  г-н Калин Маринов, Заместник – главен директор на Главна дирекция „Евро-
пейски фондове за конкурентоспособност“, г-жа Ваня Атанасова, Главен експерт, Отдел „Политика за МСП“ и г-жа Женя 
Павлова, Младши експерт, Отдел „Иновации и предприемачество“, Дирекция „Икономически политики за насърчаване“.

В рамките на структурния диалог проведен с тях, бе поставен акцент върху: *стратегически документи, в чий-
то фокус на внимание е социалното предприемачество; *демографски тенденции в страната, които могат да бъдат 
преодоляни с високо качество на образованието и иновации в икономиката; *възможности за субсидирана заетост на 
млади хора до 29 г. с национално и европейско финансиране; *възможности за развитие на предприемаческа дейност 
в областите: Благоевград, Добрич, Смолян, от където бяха над 50% от младите участниците във форума; *фондове за 
стартиращ бизнес като Launch hub и Eleven.

В последния ден от форума: „Нашият План“, младежите формулираха план със стъпки от мерки, базирани на 
провелия се структурен диалог, относно засилване на предприемаческата дейност сред младите хора, на национално 
и регионално ниво.

Основни акценти, залегнали в т.нар. „План“ бяха: *разкриване на  връзката демография  – предприемачество –
младежка безработица: *приемане на предприемачеството като фактор, който може да намали младежката безра-
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ботица в малките населени места; *опростяване на бюрократичните процедури при издаване на разрешителни за 
отделните дейности; *по-добра административна и законодателна среда за бизнес предприемачи и подкрепа в реша-
ващия етап от жизнения цикъл от “Start-Up до Scale-Up”; *въвеждане на интересни и привлекателни за младите хора 
програми в образователната сфера: нов образователен подход, който да подмени информиращата среда (запаметя-
ване и възпроизвеждане) с формираща среда (творческо мислене и самостоятелност); нови интерактивни методи и 
форми на обучение, осъществяване на междупредметни връзки; *създаване на „Лаборатории за таланти“; *повиша-
ване на информацията за проекти и програми, свързани с предприемачеството и бизнеса на младите хора; *насочва-
не на вниманието върху почасовата заетост като метод за борба с младежката безработица и възможност за млади 
предприемачески екипи, както и върху концепцията “fl exicurity”, представляваща интегрирана стратегия за постигане 
на гъвкавост и сигурност на трудовия пазар; *създаване на технологична платформа, оптимизираща и улесняваща 
регистрацията на фирми и процедурите за започване на бизнес; *стимулиране на сътрудничество между стартиращи 
компании в дадена сфера в рамките на ЕС, с цел интернационализация на МСП. 

След приключване на форума, изготвеният план бе изпратен на вниманието на всички заинтересовани страни по темата.

Всеки от участниците получи сертификат: “Youthpass“, удостоверяващ придобитите знания, умения и компе-
тенции, в контекста на КД3, а именно: *изграждане на отношения; *умения за говорене пред аудитория; *лидерство; 
*адаптивност и гъвкавост; *умения за упражняване на влияние; *умения за работа в екип; *мотивиране и овластя-
ване; *инициативност; *умения за стратегическо и аналитично мислене; *умения за слушане и задаване на въпроси.

В края на 2016 година, по време на Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+“, Фондация Българска 
Памет бе наградена със знак за качество с настоящия проект.

2.1.4. Проект „Изграждане на предприемаческа култура сред младите хора“, съфинансиран по 
Програма „Еразъм+“, КД1 „Образователна мобилност за граждани“

В периода 14 – 18 ноември 2016г., в град София, Фондация Българска Памет реализира проект: „Изграждане на 
предприемаческа култура сред младите хора“, съфинансиран по програма „Еразъм+“, КД1 „Образователна мобилност 
за граждани“. Целева група по проекта бяха младежи, на прехода между средно и висше образование и студенти, 
30 на брой, от Република България – страна – членка на ЕС, от Република Македония (БЮРМ) – страна кандидат-членка 
на ЕС и от Република Молдова – страна, подписала Споразумение за Асоцииране в рамките на Политиката на ЕС за 
добросъседство.



ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА 
НА ФОНДАЦИЯ БЪЛГАРСКА ПАМЕТ 201610

Чрез изпълнението на петдневния обмен, целта на Фондацията бе да постигне, чрез методи на неформално 
образование, следните резултати сред младежите: 1)  да придобият предприемачески умения, полезни както за създа-
ване на самостоятелен бизнес, така и за проява на  предприемчивост във вече съществуващи организации/фирми; 
2) да бъдат подпомогнати в тяхната кариерна ориентация, разглеждайки предприемачеството от гледна точка на 
бизнеса, НПО сектора и образованието, представляващи ключови компоненти на предприемаческата екосистема, 
разработена от Babson College.

В рамките на програмата, младежите посетиха интересни компании и институции, опериращи в сферата на: 
медицината, IT индустрията и образованието. Първата среща на участниците бе с младия екип на Медицински център 
„Комак Медикал“, който е най-големият изследователски център в Югоизточна Европа и гарантира бързо, ефективно 
провеждане и ръководене на клинични изпитвания Фаза I. Целта на посещението бе младежите да се запознаят с 
дейността на компания с европейско измерение, оперираща на територията на Република България, Република Маке-
дония (БЮРМ) и Република Молдова, като имаха възможност да се докоснат до успешни примери за връзката между 
наука и бизнес, водеща до появата на иновации с висока добавена стойност за икономиката и обществото. 

Участниците проведоха среща-дискусия: „Мисия IT таланти“, която се осъществи в „Империя Онлайн“ – българс-
ка компания за разработка и разпространение на компютърни и мобилни игри. Целта на посещението бе младежите 
да зададат своите въпроси към екипа на IT компанията, как техните мечти се превръщат в мечти на „Империята“, 
като сред екипа имаше представители от Република Македония и Република Молдова. Изпълнителният директор 
на „Империя Онлайн“ и член на УС на БАСКОМ – г-н Доброслав Димитров направи презентация пред младите хора, 
поставяйки акцент върху важността на „вътрешните предприемачи“ в една компания, както и върху разликата между 
т.нар „аналогов“ и „цифров“ предприемач. Чрез посещение на самите отворени пространства в компанията, стимули-
ращи творческото мислене, в младежите бяха формирани определени предприемачески нагласи и страст да рисуват и 
създават креативни неща, осъзнавайки връзката „изкуство-бизнес“ чрез ICT инструменти.

Участниците посетиха ЧСУ „Цар Симеон Велики“, където и.д. Директор г-жа Катя Илиева проведе среща – 
дискусия: „Компас“, споделяйки че идеята залегнала в основата на училището е постигането на преход между Златния 
век на българската култура и съвремието, свързано с новите технологии и предприемачеството. Там, младежите 
получиха кариерна ориентация в сферата на образованието, акцентирайки върху необходимостта от предприемчи-
вост в педагогиката. Също така, вниманието бе насочено върху добрите практики в областта на образованието, чрез 
представяне на иновативни методи на преподаване, включващи IT технологии, повече мобилност и неформално 
обучение. 
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В рамките на сесия: „Защо е важно обучението по предприемачество?“, г-н Искрен Кръстев, председател на УС на 
GEM България, запозна младежите с ползите от обучението по предприемачество, включващо неформални методи на 
придобиване на знания и умения. Акцент бе поставен и върху значимостта за стартиране на предприемаческа дейност 
от младите хора – решение, което те взимат на база по-добра информираност и формирано знание, както и на налични 
ролеви модели и увереност в уменията си, а не на моментно желание да се държат предприемчиво.

По време на среща – дискусия: „Най-ценното умение, което притежава всеки предприемач“, младежите се 
запознаха със “StartItSmart” – организация, създадена да разпространява и развива предприемаческия начин на 
мислене, докато подкрепя младите хора да стартират собствен бизнес. Г-н Петър Шарков, основател на “StartItSmart” 
и съосновател на компанията “Mind Mapping”, постави акцент върху връзката математика – изкуство, която се създа-
ва чрез мисловни карти – своеобразен “наръчник” за развитие на умствения потенциал на хората, стимулиращи две 
изключително фундаментални функции на мозъка – памет и креативност. „Тези две функции са основен двигател във 
всичко, което правим – в образованието, в бизнеса и дори в личния живот. Подобрявайки функциите на мозъка си 
подсигуряваме постоянно развитие, което винаги води до по-добри резултати“, подчерта г-н Шарков.

Г-жа Елена Розберг, журналист и г-н Иван Кънчев, Сдружение „Българска история“ проведоха с младежите се-
сия: „Медии и предприемачество“, като разказаха повече за интернет революцията и как тя променя медийната карти-
на и предприемаческата екосистема. Също така, акцентираха върху т.нар. „влогари“, силата на социалните мрежи и 
дигиталните платформи. 

В рамките на интерактивна сесия: „Моделът за успех“, д-р Милен Врабевски сподели с младежите принципите, 
които трябва да следва всеки един млад предприемач, за да бъде успешен, а именно: страст към работата, целеустре-
меност, позитивна нагласа и усещане за мисия в полза на обществото. Д-р Врабевски посъветва младежите да не се 
отказват от идеите си и да дават повече отколкото се очаква от тях, защото „светът се променя благодарение на аку-
мулацията на енергия“. Той подчерта, че формулата за успешно предприемачество е устойчивото развитие, съчетано 
с принципите на т.нар. „модел на успеха“.

Освен посещенията и проведените дискусии с интересни събеседници, младежите от България, Република 
Македония и Молдова взеха участие в интерактивни сесии и творчески работилници, т.нар. “comfy groups” и сесии за 
рефлексия, подготвени от екипа на Фондация Българска Памет. В неформална и изключително приятелска атмосфера 
на участниците им бе представена полезна информация относно възможностите, които предоставя ЕС, като програ-
мата „Еразъм+“ за образование, обучение, младеж и спорт, както и работещи примери за писане на автобиография и 
мотивационно писмо – умения необходими на младите за бъдещото им кариерно развитие.
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В последния ден, участниците получиха сертификат “Youthpass“, удостоверяващ придобитите ключови компе-
тенции в рамките на петдневното събитие. Също така, екипът на Фондация Българска Памет организира за младежите 
игра: “City treasurer”, имаща за цел посещението на знакови исторически забележителности в град София.

2.2. Традиционен семинар: „Силна национална идентичност – силна евро-
пейска идентичност“

2.2.1. ХVIIІ-ти пролетен семинар: „Силна национална идентичност – силна европейска идентичност“, 
под мотото: „Перспективи пред младите в Европа“

В периода 4 – 9 април, в гр. Варна, се проведе XVIII Пролетен семинар на Фондация Българска Памет: „Силна 
национална идентичност – силна европейска идентичност“, под мотото: „Перспективи пред младите в Европа“. 

Идеята на традиционния проект е изграждане на европейска идентичност чрез насърчаване на по-добро-
то взаимно разбиране и по-тясната европейска интеграция между повече от 150 млади хора от България, Украйна, 
Молдова, Сърбия и Република Македония (БЮРМ) – страни-членки на ЕС, кандидат-членки и потенциални канди-
датки за членство в ЕС.  В рамките на XVIII Пролетен семинар, участниците се запознаха с развитието на европейската 
идея и политиките за предприемачество и активен старт на младите, които ЕС и България, в частност им предоставя, 
посредством членството си в Европейския съюз. 

Официални гости на церемонията по откриването бяха ръководителят на представителството на Европейската 
комисия в България – г-н Огнян Златев, г-н Богдан Мирчев – ръководител на Фондация „Ханс Зайдел“ в България и 
кметът на град Варна – г-н Иван Портних. 

В програмата на пролетния семинар бяха включени  лекции и интерактивни занимания с акцент върху исто-
рическото наследство и националната памет, европейската културна идентичност и възможностите за мобилност 
и предприемачество за най-младите, част от които: Презентация и интерактивна сеция: „Как функционира Евро-
пейският съюз и в какво се крие неговата уникална същност?“; Дискусия: „Митове и послания в западната поп култу-
ра. Музиката като универсален език“; Интерактивна сесия: „В историята четем не миналото, а бъдещето!?“; Дискусия 
„Кирилицата – азбуката на разширението на ЕС“; Интерактивна сесия: „Предприемачески нагласи и психология на 
успеха“ и др. 
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Младежите посетиха Археологическия резерват Плиска, природния феномен „Побитите камъни“ и град Варна – 
европейска столица на младежта за 2017-та година. След успешното приключване на семинара, участниците получиха 
сертификати, удостоверяващи участието им.

2.2.2. XIX-ти есенен семинар: „Силна национална идентичност – силна европейска идентичност“, под 
мотото: „Културното многообразие – източник на новаторски идеи“

В периода 24 – 28 октомври 2016г. в Гранд Хотел Варна, комплекс „Св. св. Константин и Елена“ се проведе XIX 
Есенен семинар на Фондация Българска Памет: „Силна национална идентичност – силна европейска идентичност“, кой-
то беше реализиран с любезнатата подкрепа на Фондация „Ханс Зайдел“ България; Представителството на Европейска-
та комисия в България и Община Варна, избрана за Европейска младежка столица за 2017г.

В мероприятието взеха участие 150 младежи от Република Македония, Сърбия, Украйна и Молдова, както и 
млади хора от Югозападна и Североизточна България, голяма част от които са от семейства с нисък социален статус и 
етно-религиозен състав. Самият семинар бе проведен под мотото: „Културното многообразие – източник на новаторс-
ки идеи“ и бе в синхрон с приоритетната тема за социалните иновации, която бе акцент в процеса на кандидатстване –
 “Innowave“ Варна – Европейска младежка столица за 2017г. 

На тазгодишния семинар присъстваха: председателят на Фондация Българска Памет д-р Милен Врабевски, г-н 
Росен Плевнелиев, Президент на Република България, г-н Иван Портних, кмет на град Варна, г-н Огнян Златев, ръ-
ководител на Представителството на Европейската комисия в България и г-жа Моника Панайотова, Представител на 
Европейския Парламент 2012 – 2014г. и част от Консултативния съвет на Фондация Българска Памет. 

Програмата бе разделена в 3 тематични сфери – 1/ културно и историческо наследство; 2/ социалното предприе-
мачество и иновации като източник на растеж и заетост; и 3/ Европейската перспектива на страните от Западните 
Балкани и Източното партньорство през призмата на България – 10 години в ЕС. Успоредно се проведоха интерактивни 
сесии и игри, развиващи универсални умения в участниците, необходими за тяхната образователна и професионална 
реализация. 

В рамките на панелите на семинара младите участници имаха възможността да се срещнат с изявени личности 
от обществения живот – университетски преподаватели, журналисти, представители на неправителствения сектор, на 
националната и местната власт, както и на предприемаческата екосистема в страната.
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По време на среща с Доц. Д-р Лизбет Любенова, преподавател в областта на културното и историческо наследство 
в Университета по библиотекознание и информационни технологии, се дискутира темата за многообразието от езици, 
култури и азбуки. Доц. Д-р Любенова разгледа езика като бариера, която ако не се преодолее правилно може да доведе 
до редица недоразумения, като даде интересни примери от историята, когато това се е случвало.

В лекция на проф. Евелина Келбечева, преподавател в департамент  „История и цивилизация“ на Американския 
университет в България, посветена на темата: „Приносът на България към световното културно наследство“ участни-
ците в семинара се запознаха с примери за успели и световно признати българи, които са оставили следа в развитието 
на света – изобретатели, инженери, скулптури, художници, цигулари и др.  

Г-н Иван Бондоков, основател на  “Limacon“ (LIving the dream, MAstering life, CONnecting ideas), сподели истории 
от живота си и как е стигнал до идеята за създаването на „споделено работно пространство“, което се превръща в 
притегателен център за креативни хора от цяла Европа. Представяйки Limacon като инструмент за социална промяна 
и изграждане на социален капитал, той подчерта възможностите пред младите хора, свързани с общуването в гло-
балния свят.

В среща-дискусия, Мая Донева, създател на социален предприемачески проект „Чайната“, представи историята 
на своята идея и предизвикателствата, пред които се е изправила, за да я реализира. Тя описа ключови стъпки за 
създаването на иновативен продукт като акцентира върху факта, че в основата на успешния проект е желанието и 
ентусиазмът, с които ще бъде реализиран.

В рамките на семинара бе проведено „Европейско кафе“ с журналистите Ива Дойчинова и Магдалена Гигова, 
които стимулираха младежите по интерактивен начин да представят сценки по дадени теми, подобрявайки техните 
умения за работа в екип и креативност.

По време на среща с Веселина Ангелова, представител на Европейската Комисия в България, младежите диску-
тираха начина на функциониране и уникалността на Европейския съюз като се запознаха с многообразието му от 28 
държави членки и 24 официални езици.

По време на сесия: „Жива библиотека“, журналистът от Българската Национална Телевизия Добрина Чешме-
джиева разказа повече за своята лична история и за досега й до други култури, благодарение на професията й. Тя 
проведе симулация на популярното телевизионното предаване: „Референдум“, като участниците дискутираха темата: 
„Солидарността – ключова ценност за преодоляване на предизвикателства в Европа“.
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Семинарът бе официално закрит от председателя на Фондация Българска Памет д-р Милен Врабевски, г-н Росен 
Плевнелиев, Президент на Република България, г-н  Иван Портних, кмет на град Варна, г-н Огнян Златев, ръководител 
на Представителството на Европейската комисия в България и г-жа Моника Панайотова, Представител на Европейския 
Парламент 2012 – 2014г. и част от Консултативния съвет на Фондация Българска Памет. 

Д-р Врабевски благодари на своите събеседници и на всички съидейници, които вярват и се борят за Евро-
пейското развитие и бъдеще на младежите. Той акцентира върху важността да се стимулира общуването и  опознава-
нето на младите хора от Източна и Югоизточна Европа, като подчерта необходимостта от инвестиране в образованието 
с цел създаване на кадрите, които ще са нужни в бъдеще. 

Вдъхновяващата реч на г-н Росен Плевнелиев разкри успехите на България в резултат и благодарение на Евро-
пейската солидарност – създаването на 70 хил. работни позиции, намаляването на процента на безработица в Бълга-
рия до 8% и трикратното увеличаване на БВП. Президентът отбеляза, че проблемът с безработицата може да се реши с 
образование, което да дава не само знания, но и умения, необходими за професионалното развитие на младежите. Той 
акцентира върху факта, че Европейският съюз е проект за мир и перспективи и посъветва младите да бъдат активни, 
да имат собствена позиция и оценка за „правилно и неправилно“, „добро и зло“ на база техните собствени принципи. 
Президентът завърши с оптимистичен призив, че бъдещето на България принадлежи на тези, които могат да надгра-
дят над сегашните успехи и че само чрез активно гражданско общество бихме могли да изградим идеала на Апостола 
на свободата за чиста и свята Република и народ, който да е равен с другите европейски народи на база обединени 
съвместни усилия.

Кметът на град Варна, г-н Иван Портних поздрави участниците и сподели, че за морската столица на Бълга-
рия е чест да бъде домакин за 9-та поредна година на семинарите на Фондация Българска Памет. Той също подчерта 
важността на Европейската солидарност, благодарение на която община Варна е усвоила фондове и е спечелила приза 
Европейска младежка столица за 2017г. 

По време на дискусия: „В навечерието на 10 години България в ЕС“, ръководителят на Представителството на 
Европейската комисия в България г-н Огнян Златев подчерта, че българите са едни от най-проевропейски настроените 
граждани от ЕС. Той отговори на въпросите на младежите за това какви възможности и отговорности ще донесе на 
България председателството на Съвета на ЕС през 2018г.

Семинарът завърши с посещение на социалното предприятие „Чайната“, където младите хора направиха и пиха 
чай, донесен от родните им места в България, Молдова, Украйна, Сърбия и Република Македония.  
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Есенният семинар бе широко отразен, както в регионалните, така и национални електронни, радио и телеви-
зионни медии – Darik News, Българска Телеграфна Агенция, OFFNews, Епицентър. Българската национална телевизия 
представи репортаж за мероприятието, а Нова телевизия предава на живо от събитието за предаването „На кафе“. 
Събитието бе отразено и от BTV Radio.

2.3. Младежки инициативи и инициативи за родолюбие

2.3.1. Честване Деня на храбростта – 6 Май

За десета поредна година Фондация Българска Памет организира поклонение на българския военен мемориал 
в Ново село, Република Македония и тържествено честване на Деня на храбростта – 6 май. 

Тази година на юбилейното честване присъстваха: г-н Иван Петков, посланик на Република България в Републи-
ка Македония, г-н Андрей Ковачев, представител на Европейския парламент, г-н Димитър Кюмюрджиев – Зам. ми-
нистър на отбраната на Република България, г-н Тодор Чобанов – Зам. кмет на София, представители на Министерство 
на отбраната и армията на Република Македония, както и Ръководителят на мисията на НАТО в Скопие. Събитието 
бе почетено и от военните аташета по отбраната на Великобритания, Италия, Китай, Русия, САЩ, Сърбия, граждани и 
политици от България и Република Македония.

Най-развълнувани по време на церемонията бяха младежите, пристигнали специално за събитието от Юго-
западна България и Република Македония. 350 младежи поднесоха цветя и венци и почетоха паметта на загиналите 
войници от 11-та Пехотна македонска дивизия. 

Военният мемориал в Ново село е второто обновено българско войнишко гробище на територията на Републи-
ка Македония. В него са погребани 71 български войници, загинали в Балканската, Междусъюзническата и Първата 
световна война. От 2006г. в обновения военен мемориал се организират военни и религиозни церемонии за отдаване 
на почит на падналите герои. 

Живеейки във времена на кризи – икономически, политически, социални, миграционни, ценностни, все повече 
въпросите на сигурността, добросъседските отношения и европейската идентичност предполагат в Западните Балкани 
да търсим общ подход, уважавайки основните права, свободи, европейските принципи и ценности. 
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С този съвместен жест на почит, Фондация Българска Памет цели да превърне тази родолюбива инициатива в 
добър пример за съвместно празнично честване, в духа на добросъседския диалог и солидарност, между Република 
България и Република Македония, градейки общото европейско бъдеще на Югоизточна Европа. 

2.3.2. Отбелязване Деня на Европа – 9 Май

По повод отбелязване Деня на Европа – 9 май, председателят на Фондация Българска Памет – д-р Милен Вра-
бевски и Президентът на Република България – г-н Росен Плевнелиев се включиха в дискусия с младежи от цялата 
страна. Инициативата бе част от поредица събития, организирани от Информационното бюро на Европейския парла-
мент и Представителството на Европейската комисия в България. 

„Заставам пред вас с чистата съвест на човек, който непрекъснато подкрепя младото поколение на България. Пое-
майки тази отговорност си давам сметка, че инвестираме в собственото си бъдеще. Избирайки да следваме европейските 
ценности като горди българи, защото родолюбието и европейските ценности вървят ръка за ръка, ние трябва да напра-
вим максималното за развитието на собственото си общество, както и на цялата европейска общност“. С тези думи д-р 
Врабевски се обърна към ученици от Югозападна България по време на дискусията в Дома на Европа в столицата. 

„На фона на всички политически, икономически и социални кризи, през които минават Европа и България, мога 
да кажа, че това е правилният път. Пътят на силна, обединена и толерантна Европа. Европейският съюз постигна много 
и България постигна много като част от европейската общност. Затова никога не забравяйте, къде беше страната ни 
преди 1997 година и къде е България сега“. С тези думи президентът Плевнелиев подчерта необходимостта страната 
ни да продължи да следва своя път на евроинтеграция.

На срещата присъстваха посланиците на Словакия и Кралство Нидерландия, български депутати в Европейския 
парламент и медии. Г-н Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България и 
почетните гости  поздравиха младежите и разговаряха с тях на теми, свързани с европейските ценности, ползите от 
обединена Европа и мястото на страната ни като част от европейското семейство.

Срещата продължи с дискусия, като част от въпросите на учениците бяха свързани с бежанската криза, необхо-
димостта от затваряне на европейските граници и евентуалните последици от разпадането на европейската общност.

След това, младите хора „пътешестваха из Европа“ под формата на игри и интерактивни сесии, чрез които 
едновременно се забавляваха и научаваха интересни неща за Европейския съюз.
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2.3.3. Обиколка „Родопи“

Д-р Милен Врабевски и екипът на Фондация Българска Памет се срещна с над 450 младежи от района на Юго-
западна България по време на двудневна обиколка в периода 10 – 11 май. Обиколката се проведе за осма поредна 
година, като целта й бе реализирането на среща с ученици от 9 до 12 клас от училищата в района, както и дискусии за 
проблемите, нуждите и интересите на младите хора, в контекста на тяхното образователно и професионално развитие, 
както и в областта на здравеопазването.

Тазгодишната обиколка включваше следните населени места – Белица, Вълкосел, Сатовча и Доспат, а по време 
на срещите д-р Врабевски разказа за дейностите на Фондацията и възможностите, които предоставя на младежите 
програмата „Път към университета“. В рамките на тази програма през 2016г. близо 540 деца от 14 населени места от 
Югозападна България са се възползвали от безплатни курсове за подготовка за кандидатстудентската кампания. За 
последните 6 години от реализирането на програмата, успеваемостта й е много висока.

„Фондацията ще продължи да подкрепя младите хора като им предоставя по-добри възможности за образо-
вание във висши учебни заведения, достъп до информация и подкрепа за развитие и реализация“, подчерта д-р Вра-
бевски на срещата си с младежите.

По време на проведените срещи бе констатирана нуждата от апарати за измерване на кръвната захар и консу-
мативи към тях за деца с диабет. В последващи инициативи, д-р Врабевски направи дарение на десетки деца болни от 
диабет от Региона, като подари щастие на тях и техните семейства.

С оглед специфичната експертиза на д-р Врабевски в областта на медицината, също така през 2016г. стана 
възможно посещението в България на световноизвестния невролог д-р Хари Шнайдер, който представи иновативен 
метод за лечение на аутизъм. По време на посещението бяха обучени български невролози, които вече прилагат в 
България получените знания.

2.3.4. Съставяне на учебно помагало по Pодинознание

През 2016г. д-р Милен и Росица Врабевски инициират проект за съставяне на учебно помагало по Pодинознание 
за ученици 4–5 клас, разработван от проф. Евелина Келбечева, проф. Пламен Павлов, проф. Пламен Митев, доц. Лизбет 
Любенова и доц. Веселина Вачкова. Целта е учениците, с желание да се запознаят с културно-историческото наследство 
на страната, като предиспозиция за любов към Родината и стремеж за развитие в и на средата, която ги заобикаля. 
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Официално откриване на проект: „КОМПАС“
Official opening of project: “COMPASS”

Г-н Владимир Уручев, Член на ЕП и г-жа Ирена Соко-
лова, Народен представител в 43-то Народно събра-
ние на Р. България, проект: „КОМПАС“

Mr. Vladimir Uruchev, MEP and Ms. Irena Sokolova, MP, 
43rd National Assembly, project: “COMPASS”

Д-р Милен Врабевски удостоен с наградата на 
Европейския парламент – Европейски гражда-
нин за 2013 г.

Dr. Milen Vrabevski awarded with the Citizen’s 
Prize of the European Parliament for 2013
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Младежи от Благоевградска 
област, проект: „КОМПАС“

Young people from the region of 
Blagoevgrad, project: “COMPASS”

Г-н Юрий Вълковски, Изпълнителен директор на 
„Фондация за градски проекти и изследвания“, про-
ект: „КОМПАС“

Mr. Yuriy Valkovski, Executive Director of Foundation for 
Urban Projects and Research, project: “COMPASS”

Mладежи от България, Р. Македония (БЮРМ) и 
Молдова, проект: „Толерантността и солидарността – 
средство за преодоляване на стереотипите сред 
младите“ 

Young people from Bulgaria, Republic of Macedonia 
(FYROM) and Moldova, project: “Tolerance and Solidarity – 
a tool for overcoming stereotypes among youth”
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Г-жа Здрава Воденичарова, Социално 
предприятие „Хлебни къщи“, проект:  „Толе-
рантността и солидарността – средство за 
преодоляване на стереотипите сред младите“

Ms. Zdrava Vodenicharova, Social Enterprise 
“Bread Houses”, project: “Tolerance and 
Solidarity – a tool for overcoming stereotypes 
among youth”

Д-р Врабевски по време на дискусия: „Психология на 
успеха“, проект: „Толерантността и солидарността –  
средство за преодоляване на стереотипите сред младите“

Dr. Vrabevski during a discussion:  “The psychology 
of success“, project: “Tolerance and Solidarity –  
a tool for overcoming stereotypes among youth”

Г-н Йордан Божилов, Председател на „Софийски фо-
рум за сигурност“, проект: „Толерантността и соли-
дарността –средство за преодоляване на стереотипи-
те сред младите“ 

Mr. Yordan Bozhilov, President of Sofia Security 
Forum, project: “Tolerance and Solidarity – a tool for 
overcoming stereotypes among youth”
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Връчване на сертификати „Youth-
pass”, проект: „Толерантността и 
солидарността – средство за прео-
доляване на стереотипите сред 
младите“

Awarding of “Youthpass” certificates, 
project: “Tolerance and Solidarity –  
a tool for overcoming stereotypes 
among youth”

Г-н Светослав Иванов, Журналист в БТВ  и носител на 
наградата „Робер Шуман“, проект: „Толерантността и 
солидарността – средство за преодоляване на стерео-
типите сред младите“

Mr. Svetoslav Ivanov, “Robert Schumann“ award recipient 
and journalist at BTV Media Group, project: “Tolerance and 
Solidarity – a tool for overcoming stereotypes among youth”

Mладежи от областите Благоевград, Добрич и Смо-
лян, проект: „Младежки форум за предприема-
чество и демография“

Young people from the regions of Blagoevgrad, 
Dobrich and Smolyan, project: “Youth forum for 
entrepreneurship and demographics”
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Структурен диалог с представители на Министерство 
на труда и социалната политика и Агенция по зае-
тостта, проект: „Младежки форум за предприема-
чество и демография“

Structured dialogue with representatives of the Ministry 
of Labour and Social Policy and National Employment 
Agency, project: “Youth forum for entrepreneurship and 
demographics”

Г-н Калин Маринов, Заместник – главен директор 
на Главна дирекция „Европейски фондове за конку-
рентоспособност“, Министерство на икономиката, 
проект: „Младежки форум за предприемачество и 
демография“

Mr. Kalin Marinov, Deputy Director of Directorate General 
“European Funds for Competitiveness“, Ministry of 
Economy, project: “Youth forum for entrepreneurship and 
demographics”

Д-р Светослав Маноилов, Старши експерт „Бизнес 
развитие“, Junior Achievement и г-н Искрен Кръстев, 
Председател на Глобалния предприемачески мони-
торинг (GEM) България,  проект: „Младежки форум 
за предприемачество и демография“

Dr. Svetoslav Manoilov, Senior Expert “Business 
Development“, Junior Achievement and Mr. Iskren 
Krusteff, Chairman of the Global Entrepreneurship 
Monitoring (GEM) Bulgaria, project: “Youth forum for 
entrepreneurship and demographics”

Д-р Врабевски по време на дискусия: „Предприема-
чеството – предизвикателства и възможности“, про-
ект: „Младежки форум за предприемачество и демо-
графия“

Dr. Vrabevski during a discussion:  “Entrepreneurship –
challenges and opportunities“, project; “Youth forum for 
entrepreneurship and demographics”
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Връчване на сертификати „Youth-
pass”, проект: „Младежки форум за 
предприемачество и демография“

Awarding of “Youthpass” certificates, 
project: “Youth forum for entrepreneurship 
and demographics”

Г-н Петър Шарков, основател на „StartItSmart” и съоснова-
тел на компанията „Mind Mapping”, проект: „Изграждане на 
предприемаческа култура сред младите хора“

Mr. Peter Sharkov, Founder of “StartItSmart” and Co-founder 
of the company “Mind Mapping”, project: “Creating an 
Entrepreneurial Culture among the Youth”

Посещение на Медицински център „Комак Медикал“, 
проект: „Изграждане на предприемаческа култура 
сред младите хора“

Visit to Clinical laboratory „Comac Medical”, project: 
“Creating an Entrepreneurial Culture among the Youth”

Посещение на „Империя Онлайн“, проект:„Изгражда-
не на предприемаческа култура сред младите хора“

Visit to “Imperia Online”, project: “Creating an 
Entrepreneurial Culture among the Youth”
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Г-жа Елена Розберг, Журналист и г-н Иван 
Кънчев, Сдружение „Българска история“, 
проект: „Изграждане на предприемаческа 
култура сред младите хора“

 Ms. Elena Rosberg, Journalist and Mr. Ivan 
Kanchev, Association “Bulgarian History”, 
project: “Creating an Entrepreneurial Culture 
among the Youth”

Д-р Милен Врабевски по време на сесия: „Моделът за 
успех“, проект: „Изграждане на предприемаческа култура 
сред младите хора“

Dr. Milen Vrabevski  during the session: “The model for success“, 
project: “Creating an Entrepreneurial Culture among the Youth”

Сесия: „Първи стъпки към успешна кариера“, Полина 
Янкова и Симона Тошева, Екип ФБП, проект: „Изгражда-
не на предприемаческа култура сред младите хора“ 

Session: “First steps towards a successful career”, Ms. Polina 
Yankova and Ms. Simona Tosheva, Team Bulgarian Memory 
Foundation, project: “Creating an Entrepreneurial Culture 
among the Youth”

Младежи по време на интерактивни сесии, проект: 
„Изграждане на предприемаческа култура сред 
младите хора“ 

Young people during interactive sessions, project: 
“Creating an Entrepreneurial Culture among the Youth”
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Връчване на сертификати 
„Youthpass”, проект: „Изгражда-
не на предприемаческа култу-
ра сред младите хора“

Awarding of “Youthpass” certifi-
cates, project: “Creating an 
Entrepreneurial Culture among 
the Youth”

XVIII Пролетен семинар: „Силна национална идентич-
ност – силна европейска идентичност“, под мотото: 
„Перспективи пред младите в Европа“

XVIII spring seminar of Bulgarian Memory Foundation: 
“Strong national identity – strong European identity“, 
with the motto: “Perspectives for young people in Europe”

Официално откриване, XVIII Пролетен семинар, 
д-р Милен Врабевски, г-н Огнян Златев, г-н Богдан 
Мирчев, г-н Иван Портних

Official opening ceremony, XVIII Spring 
seminar, Dr. Milen Vrabevski, Mr. Ognian Zlatev,  
Mr. Bogdan Mirchev, Mr. Ivan Portnih
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Връчване на сертификати, XVIII Проле-
тен семинар

Awarding of certificates, XVIII Spring 
seminar

Mладежи от България, Р. Македония, Сърбия, Украй-
на и Молдова, XIX Есенен семинар „Силна национална 
идентичност – силна европейска идентичност“, под 
мотото: „Културното многообразие – източник на но-
ваторски идеи“

Young people from Bulgaria, Republic of Macedonia (FYROM), 
Serbia, Ukraine, Moldova, XIX Autumn seminar with the 
motto: “Cultural diversity – a source of innovative ideas”  

Г-жа Добрина Чешмеджиева, Журналист от Българс-
ката Национална Телевизия, XIX Есенен семинар,  
симулационна игра: „Референдум“

Ms. Dobrina Cheshmedjieva, Journalist, Bulgarian 
National Television, XIX Autumn seminar, simulation 
game  “Referendum“
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Г-жа Ива Дойчинова и г-жа 
Магдалена Гигова, Журналисти,  
XIX Есенен семинар

Ms. Iva Doichinova and Ms. 
Magdalena Gigova, Bulgarian 
journalists, XIX Autumn seminar

Г-жа Мая Донева, Създател на социален предприема-
чески проект „Чайната“, XIX Есенен семинар

Ms. Maya Doneva, Founder of a social entrepreneurial 
project “The Social Teahouse”, XIX Autumn seminar

Реч на г-н Росен Плевнелиев, Президент на Републи-
ка България, Официално закриване, XIX Есенен се-
минар

Speech of H.E. Rosen Plevneliev, President of the 
Republic of Bulgaria, Official closing ceremony, XIX 
Autumn seminar 
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Г-н Огнян Златев, Ръководител на представителството на 
Европейската комисия в България, XIX Есенен семинар

Mr. Ognian Zlatev, Head of the European Commission 
Representation in Bulgaria, XIX Autumn seminar 

Връчване на сертификати,  
XIX Есенен семинар

Awarding of certificates,  
XIX Autumn seminar 

Поклонение на българския военен мемориал в Ново 
село, Р. Македония и тържествено честване на Деня 
на храбростта – 6 май

Bulgarian Memory Foundation paid respect at the 
Bulgarian military memorial in Novo selo, Republic 
of Macedonia (FYROM) and organized celebration of 
National Bravery Day – 6th May
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Поклонение на българския военен 
мемориал в Ново село, Р. Македония 
и тържествено честване на Деня на 
храбростта – 6 май

Bulgarian Memory Foundation paid respect 
at the Bulgarian military memorial in Novo 
selo, Republic of Macedonia (FYROM) and 
organized celebration of National Bravery 
Day – 6th May

Обиколка в Югозападна България

Тraditional study visit at Southwestern region of Bulgaria

Отбелязване Деня на Европа – 9 Май, д-р Милен Вра-
бевски, г-н Росен Плевнелиев, Президент на Р.  България,  
г-н Огнян Златев, посланиците на Словакия и Кралство 
Нидерландия

Celebration of the Day of Europe – 9th May, Dr. Milen 
Vrabevski, H.E. Rosen Plevneliev, President of the Republic 
of Bulgaria, Mr. Ognian Zlatev, Ambassadors of Slovakia and 
the Netherlands
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1. PROFILE OF BULGARIAN MEMORY FOUNDATION 

Bulgarian Memory Foundation is a non-profi t organization founded in 2007 – the year of the Accession of Bulgaria 
to the European Union, working for and with young people. The program priorities of the Foundation are implemented 
in fi ve main areas:

1. Initiatives for development of knowledge-based economy and youth realization in Bulgaria and Europe;

2. Educational initiatives for integration, socialization and European perspective of the young people in 
Bulgaria, Bulgarian communities from the historic diaspora and EU neighbouring countries – Serbia, 
Republic of Macedonia (FYROM), Moldova and Ukraine;

3. Strengthening the sense of national and European identity of youth, through initiatives for preserving the 
Bulgarian cultural and historical heritage, part of the European civilization;

4. Initiatives for overcoming the demographic crisis and sustainable regional development in Bulgaria and 
Europe;

5. Initiatives in the fi eld of European integration and multicultural dialogue of young people from Bulgaria and 
EU neighbouring countries Serbia, Republic of Macedonia (FYROM), Moldova and Ukraine. 

The target group of the Foundation is mainly young people aged 15–24 years, in the transition of secondary to higher 
education. The specifi c characteristics of the young people from Bulgaria are that they are mainly from small cities and villages 
in the Southwestern and Northeastern regions of the country and due to economic and geographic reasons they fall into the 
so-called disadvantaged category.  Young people are from families with low social status, living in the so-called mixed regions 
characterized with diff erences in ethnic and religious composition.

Since 2007, nearly 5000 young people from Bulgaria and the region of Southeastern Europe and the Eastern 
Partnership countries have been involved in projects and initiatives realized thanks to the many partnerships of national and 
European institutions, business sector representatives, non-governmental and academic organizations. 
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The team of the Foundation, headed by its Chairman – Dr. Milen Vrabevski, awarded with the Citizen’s Prize of 
the European Parliament for 2013, is composed of motivated and creative people with great experience in the above mentioned 
fi elds. In 2016 Dr. Vrabevski is announced as: Apostle of the Bulgarian national traits, Member of the Public Council of the 
Bulgarian National Radio, Chairman of the jury in the framework of the national campaign: “Enlightener of the Year”. Bulgarian 
Memory Foundation has developed management, administrative and technical capacity, which has the following logic and 
management structure:

                                  

Since 2016 Bulgarian Memory Foundation is part of the Public Council of the Committee on Interaction with non-
governmental organizations and citizen’ complaints, Working group on: International and European aff airs and policies, 43rd 
National Assembly of the Republic of Bulgaria.
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Current initiatives and projects: 

 ♦ ”Strong National identity – Strong European identity” is a project which takes place traditionally 
twice a year as spring and autumn training seminars related to personal, social and educational development 
of young people from Bulgaria, Ukraine, Moldova, Serbia and Republic of Macedonia (FYROM), as well as to 
the dissemination of European values among young people in Bulgaria and Europe. The main objective of 
the project is through cross-border and transnational cooperation to contribute for promoting better mutual 
understanding and closer integration among youth in Europe, coming from EU Member States, candidate 
countries and potential candidates for EU membership. Under the project, for the most active young people, 
Bulgarian Memory Foundation organizes group visits and events at the European Parliament, Brussels, 
Belgium;

 ♦ “Path to the University” is a traditional project, launched in 2010, which aims to organize and conduct 
undergraduate courses and a preparation for matriculation of young people, living in fi fteen areas of the 
Southwest of Bulgaria characterized with limited opportunities for development and families with low 
social status. Every year the number of participants increases: in 2010 – they were 20; in 2011 – 70; in 
2012 – 299; in 2013 – 458; in 2014 – 465; 2015 – 500 and in 2016 – 539. As a result, on an average basis 
more than 85% of those young people, coming from the municipalities of Yakoruda, Gotse Delchev, Belica, 
Hadzhidimovo, Satovcha, Dospat, Sarnitsa and Tervel, entered at university and successfully continued their 
education in Bulgaria and Europe as well as for participating in “Erasmus+”, Programme, the EU programme 
for education, training, youth and sport;

 ♦ Training sessions in support of civil and youth organizations, working to fulfi ll social and educational 
needs at local level in Southwestern and Northeastern Bulgaria, where Muslims and Christians live together; 

 ♦ Information campaigns conducted among the historic diaspora in Ukraine, Moldova, Serbia and Republic 
of Macedonia (FYROM) about opportunities for obtaining higher education in Bulgaria and Europe;

 ♦ A number of national and transnational exhibitions and events in the fi eld of culture and spirituality.  
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2. ACTIVITIES REALIZED IN 2016

2.1. Projects funded by the European Union 

2.1.1. Project “COMPASS”,  co-funded by “Erasmus+” Programme, Key Action 3, “Support for Policy Reform” 

On February 26 – 28, 2016, 170 young people from the region of Blagoevgrad together with 30 youth workers and 
interlocutors participated in a three-day seminar organized by Bulgarian Memory Foundation in the city of Blagoevgrad, part 
of the project “COMPASS”.

Considering the demographic, economic and educational situation in the region of Blagoevgrad, the project aimed 
through a structured dialogue to brand the Region with a special focus on youth entrepreneurship and social entrepreneurship 
as well as to develop an innovative “model-compass” for personal, socio-educational and professional orientation of young 
people.

The event program included interactive activities, discussions and presentations with the participation of the member 
of National Parliament – Ms. Irena Sokolova; Bulgarian representative at the European Parliament – Mr. Vladimir Uruchev; 
Ms. Stanislava Popovska – Director of Regional Employment Agency, City of Blagoevgrad; Mr. Iskren Krusteff  – Chairman of 
Global Entrepreneurial Monitoring (GEM) Bulgaria; Mr. Dobroslav Dimitrov – Executive Director of „Imperia Online”, Member 
of the Board of Directors of BASSCOM; Ms. Yoanna Dochevska – Chairwoman of the Association for Development of Bulgarian 
Sport; Mr. Yuriy Valkovsky – Executive Director of Foundation for Urban Projects and Research and other representatives of 
the entrepreneurial ecosystem, NGOs, central and local authorities. The representative of the European Parliament Ms. Maria 
Gabriel sent a greeting message to participants.

Young people who took part in the project got the opportunity to experience forms of non-formal learning, which 
allowed them to improve their team work and communication skills, sense of initiative and creativity – all necessary 
competences for their personal growth and professional development. 
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Considering the positive and negative aspects, characterising the region of Blagoevgrad and taking into account the 
opportunities for branding and development, revealed during the activities of conducted structural dialogue, the young people 
suggested valuable ideas for shaping the overall vision and branding of the Region and encouraging entrepreneurship, growth 
and employability in the Region.

At the end of the three-day event, the generated ideas by the young partcipants were published in a brochure “Compass-
Model” which was sent to the project stakeholders.

2.1.2. Project „Tolerance and Solidarity – a tool for overcoming stereotypes among youth“, co-funded by 
“Erasmus+” Programme, Key Action 1 „Learning Mobility of Individuals“

Bulgarian Memory Foundation implemented the project “Tolerance and Solidarity – a tool for overcoming stereotypes 
among youth” in Sofi a from 4th to 10th July 2016. The main objective of the project was to encourage young people between 
16 and 20 years old from Republic of Bulgaria, Republic of Macedonia (FYROM) and Republic of Moldova, to improve the 
communication among them and to teach them how to work together in a multicultural environment.

The results from the seven-day event were based on the achievement of project objectives, namely: *participants to 
acquire key competences according to Youthpass; *to develop communication skills and ability to work through tolerance and 
solidarity in a multicultural environment; * to get inspired for innovation and creative initiatives in the context of European 
integration.

 “Tolerance and solidarity means to learn how to help each other without expecting anything in return. You should be 
benefi cial to your society, you should focus on the good deeds and the common goal of all Europeans should be to keep going 
forward”, said Dr. Vrabevski, addressing the young people at a discussion: “Psychology of the success”.

The desire of the Foundation was through this project to draw the attention of young people on the importance of 
developing active European citizenship which is open to the world and based on common values of the European Union. 

In this regard, Elena Panicherskaya, a representative of the group of the Republic of Moldova, shared that: “This youth 
exchange contributed to my personal and professional development. In this one week, I have discovered many new horizons, 
have gained knowledge about the EU and the opportunities the Union provides for us – young people, to be adequate citizens 
of the societies in which we live”.
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Through discussions and interactive presentations with representatives of the: Social Enterprise “Bread Houses” – Ms. 
Zdrava Vodenicharova; Association “Opportunities without borders” – Ms. Radostina Mihaylova; Mr. Svetoslav Ivanov, “Robert 
Schumann” award recipient and journalist at BTV Media Group; Representation of the European Commission in Bulgaria – Mr. 
Lyudmil Valkov; “Sofi a Security Forum” – Mr. Yordan Bozhilov and Sofi a Municipality – Ms. Veronica Manova, young participants 
were able to change their attitudes towards the “diff erent people”, to broaden their horizons about what is happening in and 
outside Europe, and to exchange experiences, stories and cultures.

Some of the topics discussed with young people were as follows: „European values of tolerance and solidarity“, „Me and 
my place in the European Union“, „Youth unemployment – biggest structural problem Europe faces“, „Employment through 
Social Entrepreneurship“, „Communication in a multicultural environment“, „The problems of minorities in the modern world“.

At the same time, through this project, the Foundation has promoted intercultural dialogue as a process in which all 
people living in and outside the EU, may increase their ability to develop in a multicultural environment and to work as a team.

Elena Papalyugova, a participant from Bulgaria, explained that: “In the 21st century, to reach our mind, the mind of the 
youngsters from “mission impossible” has turned into “mission possible” thanks to the Bulgarian Memory Foundation activities”.

After the successful project completion, each participant  received a “Youthpass” certifi cate, stating the acquired 
knowledge, skills and competences defi ned at the EU level.

2.1.3. Project “Youth forum for entrepreneurship and demographics”, co-funded by “Erasmus+” 
Programme, Key Action 3 “Support for Policy Reform” 

From 8th to 10th September 2016, in Sofi a, Bulgarian Memory Foundation implemented the project: “Youth forum for 
entrepreneurship and demographics”. The main objective of the forum was 50 young people from the regions of Blagoevgrad, 
Dobrich and Smolyan (17 – 30 years old) to learn more about the education and employment opportunities in the context of 
the entrepreneurship by conducting a structured dialogue with policy makers in the fi eld of youth. 

 “Being a successful entrepreneur means having the courage to go your own way and through positive and constructive 
thinking to unveil your talent, loving what you work and working what you love. The ability to build, to assess the risk, to take 
part in growth, to change the environment and the future, this summarizes the recipe for successful entrepreneurship” said 
Dr. Vrabevski, addressing the young participants, during a discussion on the topic:  “Entrepreneurship – challenges and 
opportunities”.
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Within the fi rst day of the program, entitle “To inspire ourselves” the young participants got inspired by representatives 
of the entrepreneurial ecosystem in the country: Ms. Beata Papazova – European expert, BCCI; NCP Horizon 2020; EEN; Dr. 
Svetoslav Manoilov – Senior Expert “Business Development”, Junior Achievement and Mr. Iskren Krusteff  – Chairman of the 
Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) Bulgaria.

During the program sessions, the young participants discussed with the representatives from the entrepreneurial 
ecosystem the following topics: *main sources of funding for private business – operational programmes, “Horizon 2020” and 
its SME instrument; *the profi le of the “new entrepreneurs” and the areas in which they are willing to invest; *the importance 
of the so-called “intrapreneurs” in the already existing organizations; *the need of innovative and brave people with creative 
thinking that are ready to change the environment in which they live.

During the second day of the event, entitled: “What do we want to improve?” was conducted structured dialogue 
between young people and representatives of the Ministry of Labour and Social Policy – Ms. Teodora Todorova – Demireva, State 
Expert, “Strategic Planning and demographic policy“, Mr. Georgi Barkashev, Chief expert, “Strategic planning and demographic 
policy”; National Employment Agency – Mr. Lubomira Arshinkova, Senior Expert, Directorate General “Employment Services”, 
Ms. Maria Ivanova, Psychologist, Directorate General “Employment Services”; Ministry of Economy – Mr. Kalin Marinov, Deputy 
Director of Directorate General “European Funds for Competitiveness”, Ms. Vanya Atanasova, Chief Expert, “SME policy” and Ms. 
Zhenya Pavlova, Junior Expert, “Innovation and entrepreneurship”,   “Economic Promotion Policies” Directorate.

The focus of the structured dialogue was on: *strategic documents related to social entrepreneurship; *demographic 
trends in the country that can be overcome with high-quality education and promotion of innovations in the economy; 
*subsidized employment opportunities for young people up to 29 years old with national and European funding; *opportunities 
for the development of entrepreneurial activity in the regions of Blagoevgrad, Dobrich, Smolyan (over 50% of the participants 
in the forum were originated from those regions); *funds for start-up businesses as Launch hub and Eleven. 

During the last day of the forum, called: “Our Plan”, young participants formulated a plan with measures based on the 
structured dialogue about strengthening entrepreneurship among young people at national and regional level.

The main highlights in the so-called “Plan” were as follows: *disclosure of the correlation between demography – 
entrepreneurship – youth unemployment; *defi ning the entrepreneurship as a factor that can reduce youth unemployment 
rates in the small cities of the country; *simplifi cation of bureaucratic procedures for issuing permits for diff erent entrepreneurial 
activities; *better administrative and legislative environment for entrepreneurs and support at the crucial stage of the 
business life cycle from Start-Up to Scale-Up; *introduction of interesting and attractive to youth programs in education: new 
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educational approach to replace informing environment (memorization and retrieval) with forming environment (creativity 
and autonomy); *promotion of new interactive methods and forms of education, emphasizing on cross-curricular relations; 
*creation of “Laboratories for talents”; *more information about projects and programs related to entrepreneurship and 
business of young people; *focus on part-time employment as a method to combat youth unemployment and an opportunity 
for young entrepreneurial teams, as well as promotion of the concept of “fl exicurity”, representing an integrated strategy 
to achieve fl exibility and security on the labor market; *creation of a technology platform that optimizes and facilitates the 
registration of companies and procedures for starting a business; *stimulation of the cooperation between EU Start-Ups in 
concrete spheres, which aims the internationalization of SMEs.

After the end of the forum, the fi nalized plan was sent to the attention of all interested project stakeholders.

Each participant received a “Youthpass” certifi cate, stating the acquired knowledge, skills and competencies in the 
context of KA3, namely: *leadership; *adaptability and fl exibility; *ability to infl uence people; *ability to work in a team; 
*motivating and empowering; *pro-activeness;  *strategic and analytical thinking; *listening skills and asking questions. 

At the end of 2016, Bulgarian Memory Foundation was awarded for the implementation of this project during the 
Valorisation conference of „Erasmus+“ Programme.

2.1.4. Project „Creating an Entrepreneurial Culture among the Youth“, co-funded by “Erasmus+” 
Programme, Key Action 1 „Learning Mobility of Individuals“

From 14th to 18th November 2016, in Sofi a, Bulgarian Memory Foundation implemented the project: “Creating an 
entrepreneurial culture among the youth” co-fi nanced by “Erasmus+” Programme, KA1 “Learning Mobility of Individuals“. 
Target group of the project were young people at the transition between secondary to higher education and students, 30 in 
total, from the Republic of Bulgaria – EU member state, the Republic of Macedonia (FYROM) – a candidate member of the EU 
and the Republic of Moldova – a country, signed an Association Agreement within the EU policy of good neighborliness.

The aim of the Foundation was to achieve the following results through methods of non-formal learning: 1) helping 
the young people in acquiring entrepreneurial skills from two points of view: in terms of starting their own business or of 
development of entrepreneurial attitudes in existing companies/organizations; 2) guiding the young participants in their 
career orientation by examining the entrepreneurship from the view point of business, NGOs and education, which are key 
components of the entrepreneurial ecosystem, developed by Babson College. 
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Within the program, the young people visited companies and institutions, which operate in the fi eld of: medicine, IT 
industry and education. The participants held meeting with the young team of  Clinical laboratory „Comac Medical“, which 
is the largest research center in the Southeastern Europe and ensure quick, eff ective implementation and management of 
clinical trials Phase I. The aim of the visit was the young people to learn about the activities of a company with an EU dimension 
operating in the Republic of Bulgaria, Republic of Macedonia (FYROM) and Republic of Moldova and had the opportunity to 
meet successful examples for the correlation between science and business, leading to the emergence of innovations with high 
added value for the economy and society.

Participants held a discussion meeting – „Mission IT talent“ that took place in „Imperia Online“ – Bulgarian company 
for development and distribution of computer and mobile games. The aim of the visit was the young people to ask questions to 
the team of the IT company, how their dreams turn into dreams of the “Empire”. Mr. Dobroslav Dimitrov, Executive Director of the 
“Imperia Online” and Member of the Board of Directors of BASSCOM, made a presentation to the young people, focusing on the 
importance of “intrapreneurs” within a company as well as the diff erence between the so-called “analog” and “digital” entrepreneur. 
By visiting open spaces in the company which foster the creativity of the  young people, certain entrepreneurial attitudes were 
formed and also passion to paint and make creative things, realizing the correlation between art and business through ICT tools.

The participants visited Private Secondary School “Tsar Simeon Veliki”, where the director Ms. Katya Ilieva held a 
discussion meeting: “Compass”. Ms. Ilieva said that the fundamental idea of the school is to achieve the transition between the 
Golden Age of Bulgarian culture and modernity, associated with new technology and entrepreneurship. Young people were 
guided for their future career in the fi eld of education, focusing on the need for entrepreneurship in pedagogy. The attention of 
the participants was focused as well as on best practices in the fi eld of education, by presenting innovative teaching methods, 
including IT tools, more mobility and practices of non-formal learning.

Within the session: „Why entrepreneurship education is important today?“, Mr. Iskren Krusteff , Chairman of GEM 
Bulgaria, familiarized the young people with the benefi ts of entrepreneurship education, including non-formal methods of 
acquiring knowledge and skills. Additional focus was placed on the importance of starting entrepreneurial activity by young 
people - a decision that they take based on better information, formed knowledge, role models and confi dence in their skills 
rather than momentary desire to behave entrepreneurially. 

During the discussion meeting: „The most valuable skill that every entrepreneur must have“ young people got 
acquainted with the „StartItSmart“ – an organization established to disseminate and develop the entrepreneurial mindset 
while supporting young people to start their own business. Mr. Peter Sharkov, founder of “StartItSmart” and co-founder of the 
company “Mind Mapping”, focused on the link between mathematics and art that is created through mind maps – a “guide” 



REPORT OF ACTIVITIES OF 
BULGARIAN MEMORY FOUNDATION 2016 41

for development of intellectual potential of people, stimulating two exceptionally fundamental brain functions – memory 
and creativity. “Those two functions are a key driver in everything we do – in education, in business and even in private life. 
By improving the functions of our brain we ensure constant development, which always leads to better results“, said Mr. Sharkov. 

Ms. Elena Rosberg, journalist and Mr. Ivan Kanchev, Association „Bulgarian History“ held a session: „Media and 
Entrepreneurship“. They told to participants more about the internet revolution and how it changed the media industry and 
entrepreneurial ecosystem. They also focused on the so-called “vlogars”, the power of social networks and digital platforms. 

During the interactive session: “The model for success”, Dr. Milen Vrabevski shared with the young people the principles 
that every young entrepreneur should follow in order to be successful, namely: passion for work, ambition, positive attitude 
and a sense of mission to benefi t society. Dr. Vrabevski advised the young people to follow their dreams and to give more than 
expected, because “the world is changing due to the accumulation of power”.

Besides visits and discussions with interesting interlocutors, the young people from Bulgaria, Republic of Macedonia 
(FYROM) and Moldova took part in interactive sessions and workshops, so-called “comfy groups” and refl ection sessions, 
prepared by the team of Bulgarian Memory Foundation. In an informal and very friendly atmosphere the participants received 
useful information about the opportunities provided by the EU such as “Erasmus+” Programme for education, training, youth 
and sport, as well as working examples of CV writing and motivation letter – skills needed by young people for their future 
career development.

During the last day of the youth exchange every participant received a “Youthpass” certifi cate, stating the acquired 
knowledge, skills and competencies.  The team of Bulgarian Memory Foundation organized a game: “City treasurer” for the 
young people aimed at visiting historical landmarks in Sofi a.

2.2. Traditional seminar: „Strong national identity – strong European identity“

2.2.1. XVII spring seminar: „Strong national identity – strong European identity“, with the motto: 
“Perspectives for young people in Europe”

The 18th spring seminar: „Strong national identity – strong European identity“, with the motto “Perspectives for young 
people in Europe” took place on 4 – 9 April in Varna. It was realized with the support of Hanns-Seidel-Stiftung Bulgaria; the 
Representation of the European Commission in Bulgaria and the Municipality of Varna.
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The idea of the project was the development of European identity through fostering of the mutual understanding and 
closer integration between more than 150 young people from Bulgaria, Ukraine, Moldova, Serbia and the Republic of Macedonia 
(FYROM) – member states of the EU, countries applicants and potential applicants for membership in the EU. During the 18th spring 
seminar, the participants got acquainted with the development of the European idea and youth politics for entrepreneurship and 
active start which which EU and Bulgaria in particular off ers them via its membership in the European Union. 

Offi  cial guests for the Opening ceremony were Mr. Ognyan Zlatev – Head of EC Representation Bulgaria, Mr. Bogdan 
Mirchev – Representative of the Hanns Seidel Foundation in Bulgaria and the Mayor of city of Varna – Mr. Ivan Portnih. 

Part of the program of the spring seminar were presentations and interactive sessions with focus on historic heritage 
and national memory, European cultural identity and opportunities for mobility and entrepreneurship for young people. The 
program included: Presentation and interactive session “How does the European Union Function and What does Create Its 
Unique Nature?”; Discussion “Myths and Messages in the Western Pop Culture. Music as a Universal Language”; Interactive 
session „In the History We Don’t Read the Past but the Future!?“; Discussion „The Cyrillic Alphabet – the Alphabet of the EU 
Enlargement‘‘; Interactive session “Entrepreneurial Attitude and the Psychology of Success“; etc. 

The young participants visited the archaeological complex “Pliska”, the nature phenomenon “The Stone Desert” and the 
City of Varna – European capital of Youth 2017.  

The participants received certifi cates for attendance after the successful completion of the seminar. 

2.2.2. XIX autumn seminar: “Strong national identity – strong European identity” with the motto: 
“Cultural diversity – a source of innovative ideas” 

The 19th autumn seminar of Bulgarian Memory Foundation: “Strong national identity – strong European identity” took 
place on 24 – 28 October 2016 in Grand Hotel Varna, “St. Constantine and Helena”. It was realized with the support of Hanns-
Seidel-Stiftung Bulgaria; the Representation of the European Commission in Bulgaria and the Municipality of Varna, selected 
for European Youth Capital for 2017.

150 young people from Republic of Macedonia (FYROM), Serbia, Ukraine, Moldova, and Southwestern and Northeastern 
regions of Bulgaria (regions characterized by families with low social status and by mixed ethnic and religious composition) 
participated in the seminar. The selection of the participants was conducted by preliminary essay competition on the topic: 
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“Bulgaria in the EU – inspiration and/or destination for realization of innovative ideas.” The slogan of the seminar: “Cultural 
diversity – a source of innovative ideas” was in line with the priority theme of social innovation which was part of the application 
process – “Innowave Varna” – for European Youth Capital 2017. 

This year’s seminar was attended by Dr. Milen Vrabevski, Chairman of Bulgarian Memory Foundation, H.E. Rosen 
Plevneliev, President of Republic of Bulgaria, Mr. Ivan Portnih, Mayor of Varna, Mr. Ognian Zlatev, Head of the European 
Commission Representation in Bulgaria and Ms. Monika Panayotova, Representative of the European Parliament 2012 – 2014 
and part of the Advisory Board of Bulgarian Memory Foundation.

The program was divided into three thematic areas: 1/ cultural and historical heritage; 2/social entrepreneurship and 
innovation as a source of growth and employment; and 3/ the European perspective of the Western Balkans and the Eastern 
Partnership through the prism of Bulgaria – 10 years in the EU. During the seminar, through the conduction of interactive 
sessions and games the participants developed soft skills, which are needed for their education and professional development. 

Within the diff erent panel sessions, the young participants had the opportunity to meet inspiring people – academics, 
journalists, NGO representatives, representatives of the national and local authorities, as well as people from the entrepreneurial 
ecosystem in the country.

During the meeting with Assoc. Prof. Lisbeth Lyubenova, a professor of cultural and historical heritage at the University 
of Library Studies and Information Technologies, the discussed topics were related to the diversity of languages, cultures and 
alphabets. Assoc. Prof. Lyubenova considers the language as a barrier that should be overcome properly in order to prevent a 
series of misunderstandings. She gave interesting examples through the history that had led to that kind of misunderstandings.

During the lecture of Professor Evelina Kelbecheva, a professor in the department of “History and Civilization” at the 
American University in Bulgaria, dedicated to the theme: “The contribution of Bulgaria to the world cultural heritage”, the 
participants of the seminar learned examples of successful and globally-recognized Bulgarians. They have left a trace in the 
development of the world – inventors, engineers, sculptors, artists, violinists and others.  

Mr. Ivan Bondokov, founder of “Limacon” (LIving the dream, MAstering life, CONnecting ideas), shared stories about 
his life and how he generated the idea for the creation of a “co-working” center which attracts creative people from all over 
Europe. He presented Limacon as a tool for social change that builds social capital. Mr. Bondokov highlighted the wider range of 
opportunities for young people associated with the opportunities to communicate in a global world.
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Maya Doneva, creator of a social entrepreneurial project “The Social Teahouse”, presented the story of her idea and the 
challenges that she faced in order to realize it. She described key steps needed for creation of an innovative product focusing on 
the fact that the desire and enthusiasm in its realization are the crucial basis of a successful project. 

The journalists Iva Doichinova and Magdalena Gigova held a session: “European cafe”. They stimulated the young 
participants to present scenes on certain topics in an interactive way which helped them to improve their teamwork and 
creativity. 

During the meeting with Veselina Angelova, a representative of the European Commission in Bulgaria, young people 
discussed the functioning and the uniqueness of the European Union in the diversity of its 28 member states and 24 offi  cial 
languages.

During the session, entitled: “Living Library”, the journalist from Bulgarian National Television – Ms. Dobrina 
Cheshmedjieva shared more about her personal success story and her experience with other cultures, due to her profession. She 
conducted a simulation game of the popular TV show “Referendum”, where the participants discussed on the topic: “Solidarity –
a key value to overcome the challenges in Europe“.

The seminar continued with its offi  cial closing ceremony held by the Chairman of Bulgarian Memory Foundation 
Dr. Milen Vrabevski, H.E. Rosen Plevneliev, President of the Republic of Bulgaria, Mr. Ivan Portnih, Mayor of Varna, Mr. Ognian 
Zlatev, Head of the European Commission Representation in Bulgaria and Ms. Monika Panayotova, Representative of the 
European Parliament 2012 – 2014 and part of the Advisory Board of Bulgarian Memory Foundation.

Dr. Vrabevski expressed his gratitude to his interlocutors and supporters who believe and work for the European 
development and future of young people. Dr. Vrabevski emphasized on the importance of good communication between young 
people from Eastern and Southeastern Europe, stressing on the need of investments in their education, developing skilled 
specialists for the future.

The inspiring speech of H.E. Rosen Plevneliev revealed the success of Bulgaria as a result of, and thanks to the European 
solidarity – the creation of 70 000 new jobs, reduction of the unemployment rate in Bulgaria to 8% and a threefold increase 
in GDP.  The President noted that the problem of youth unemployment can be solved through investments in education, 
developing simultaneously knowledge and skills, necessary for their professional realization. He focused on the fact that the 
European Union is a project for peace and prosperity and advised young people to be active, to have their own opinion for what 
is “Right and Wrong, Good and Bad” based on their own principles. The President concluded his speech with an optimistic call 
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that the future of Bulgaria belongs to those who could further develop the current achievements, who are part of the active civil 
society and who follow the inherited words of the Apostle of Freedom – Vassil Levski: “being equal with the rest of the European 
nations is up to our own united eff orts”.

The Mayor of Varna, Mr. Ivan Portnih greeted the participants and said that the marine capital of Bulgaria is honored 
to be host for the ninth consecutive year of the traditional Bulgarian Memory Foundation’s seminar. He also emphasized on 
the importance of the European solidarity for the development of city of Varna and the award received for European Youth 
Capital 2017. 

During the discussion: “On the eve of 10 years Bulgaria in the EU” the Head of the European Commission Representation 
in Bulgaria Mr. Ognian Zlatev stressed that Bulgarians are among the most pro-European citizens in the EU. He answered the 
questions of the young people about the opportunities and responsibilities that the Bulgarian EU presidency will bring to the 
country in 2018.

The seminar ended with a visit to the social enterprise “The Social Teahouse”, where young people prepared tea which 
was brought from their home regions in Bulgaria, Moldova, Ukraine, Serbia and Republic of Macedonia (FYROM). 

The autumn seminar was widely covered both in the regional and national media, radio and television – Darik News, 
Bulgarian Telegraph Agency, OFFNews, Epicenter. Bulgarian National Television reported about the seminar, while Nova TV 
broadcasted live from the event. The seminar was also covered by BTV Radio. 

2.3. Youth initiatives 

2.3.1. Celebration of National Bravery Day – 6th May

For tenth consecutive year, Bulgarian Memory Foundation paid respects at the Bulgarian military memorial in Novo 
selo, Republic of Macedonia (FYROM) and organized celebration of Bravery Day – 6th May.  

The anniversary celebration this year was attended by H.E. Ivan Petkov, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary 
of the Republic of Bulgaria to the Republic of Macedonia, Mr. Andrey Kovachev, Member of the European Parliament, Mr. 
Dimitar Kyumyurdziev – Deputy Minister of Defense of Bulgaria, Mr. Todor Chobanov – Deputy Mayor of Sofi a, representatives 
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of the Ministry of Defense and the army of the Republic of Macedonia and the Head of the Mission of NATO in Skopje. The event 
was attended also by the military attaches of the UK, Italy, China, Russia, the US, Serbia, citizens and politicians from Bulgaria 
and the Republic of Macedonia. 

The young people who came especially for the event from Southwestern Bulgaria and the Republic of Macedonia were 
most excited. 350 young people from schools and youth organizations honored the memorial with fl owers and wreaths and 
celebrated the memory of the fallen soldiers from the 11th Infantry Macedonian Division. 

The military memorial in Novo selo is the second renovated Bulgarian military graveyard on the territory of the 
contemporary Republic of Macedonia (FYROM). 71 Bulgarian soldiers who fell in the First and Second Balkan, and in the First 
World War are buried there. Since 2006, military and religious ceremonies have been organized at the renovated memorial to 
commemorate the fallen heroes. 

Living in times of crises – economic, political, social, migration, value crises; topics as safety, good neighbourly relations 
and European identity require the search for a common approach in the Western Balkans which respects the fundamental 
human rights, freedoms, European principles and values.  

With this mutual commemoration, Bulgarian Memory Foundation aims to turn this patriotic initiative in a good example 
for mutual celebration, in the spirit of trans-border dialogue and solidarity between Bulgaria and the Republic of Macedonia, 
building the European future of Southeastern Europe. 

2.3.2. Celebration of the Day of Europe – 9th May

The chairman of Bulgarian Memory Foundation – Dr. Milen Vrabevski and the President of the Republic of Bulgaria –
H.E. Rosen Plevneliev joined a discussion with young people from the entire country as part of the celebration of the Day of 
Europe – 9th May. 

The initiative was part of a series of events, organized by the Information bureau of the European parliament and the 
Representation of the European Commission in Bulgaria. 

“I stand in front of you with the clear conscience of a person who constantly supports the young generation of Bulgaria. 
Following this commitment, I understand that we invest in our own future. We choose to follow the European values as proud 
Bulgarians, because European values and patriotism go hand-in-hand, we must do everything possible for the development 



REPORT OF ACTIVITIES OF 
BULGARIAN MEMORY FOUNDATION 2016 47

of our own society, as well as of the entire European community” Dr. Vrabevski addressed the students from Southwestern 
Bulgaria during the discussion in the House of Europe in Sofi a. 

“Keeping in mind all the political, economic and social crises which happen in Bulgaria and Europe, I can say that 
this is the right way. The way of strong, united and tolerant Europe. The European Union has achieved a lot and Bulgaria has 
achieved a lot as part of the European community. Never forget where Bulgaria was in 1997 and where it is now.” The president 
Mr. Plevneliev stressed with these words the necessity for our country to continue to follow its way of European integration. 

The meeting was attended by the ambassadors of Slovakia and of the Kingdom of the Netherlands in Sofi a as well 
as, Bulgarian members of the European Parliament and representatives from the media. Mr. Ognyan Zlatev, Head of EC 
Representation in Bulgaria and the honored guests greeted the young people and discussed with them on topics, connected to 
the European values, the positives from united Europe and the place of our country as part of the European family.   

The meeting continued with a Q&A session. Part of the students’ questions were connected to the migration crisis, the 
need for border closing and eventual consequences from a break-down of the European community. 

 After that, the young people “travelled around Europe” via games and interactive sessions which were both entertaining 
and educational on diff erent topics from the European Union.  

2.3.3. Traditional study visit at Southwestern region of Bulgaria

Dr. Milen Vrabevski and the team of Bulgarian Memory Foundation met 450 young people from the region of 
Southwestern Bulgaria during a two-day trip on 10 – 11 May. 

The study visit took place for eight consecutive year and its purpose was to conduct meetings with students from 9th 
to 12th grade at the transition stage from high school to university from local schools and to discuss the problems, needs and 
interests of young people, in the context of their educational and professional development as well as in the fi eld of health.

The study visit this year included the small municipalities of Belitsa, Valkosel, Satovcha and Dospat. During the meetings 
Dr. Vrabevski talked about the activities of the Foundation and the opportunities that the program “Road to University” gives 
to young people. Under this program in 2016 almost 540 young people from 14 towns in Southwestern Bulgaria have used the 
opportunity for free courses as part of their university preparation. Its success rate for the past 6 years is very high.
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“The Foundation will continue to support young people by giving them better opportunities for higher education, 
access to information and support for future professional development” stressed Dr. Vrabevski during his meeting with young 
people from the Region of „Rhodope Mountain”.

During the meetings the need of devices for measuring blood sugar levels combined by respective consumatives for 
children with diabetes was identifi ed. In follow-up initiatives, Dr. Vrabevski made a donation to dozens of children with diabetes 
in the Region, giving happiness to them and their families.

In view of the specifi c expertise of Dr. Vrabevski in the fi eld of medicine, in 2016 the world famous neurologist Dr. Harry 
Schneider visited Bulgaria and presented an innovative method for treating autism. He trained Bulgarian neurologists and they 
have already applied the acquired knowledge in Bulgaria.

2.3.4. Elaboration of educational toolkit for Bulgarian Cultural – Historical Heritage

In 2016 Dr. Milen and Rossitsa Vrabevski initiated a project for elaboration of educational toolkit for Bulgarian Cultural –
Historical Heritage for students from 4th to 5th grade, which is prepared by prof. Evelina Kelbecheva, prof. Plamen Pavlov, 
prof. Plamen Mitev, Assoc. Prof. Lisbeth Lyubenova and Assoc. Prof. Veselina Vachkova – academic representatives of diff erent 
Bulgarian universities. Studiyng with this toolkit the pupils will learn about the Cultural – Historical Heritage of the country as 
a predisposition for love of their homeland and desire for development of the environment that surrounds them.



Dear  readers, 

It  is  a  pleasure  for  me  to  present  to  your  kind  attention  the  Bulgarian  Memory  Foundation's  Annual  report  2016,  which  will  become  a  good  tradition  in  the  future. 

Our  goal  is  to  give  the  opportunity  to  the  citizens,  all  relevant  stakeholders  and  young  people  to  take  a  “look  inside”  of  our  activities  and  strategic priorities,  which  we  
realized  together  with  our  partners  and  supporters  from  the  NGO  sector,  the  academic  circles,  media,  local,  national  and  European  institutions. 

This  report  is  a  result  from  the  work  of  our  dedicated  team,  together  with  all  of  our  friends  and  partners.  Here  with,  I  would  like  to  express  my  gratitude  for  their  support, 
especially  to  Hanns  Seidel  Foundation,  Representation  of  the  European  commission  in  Bulgaria  and  Varna  Municipality.

In  2016,  Bulgarian  Memory  Foundation  worked  on  different  European  creative  projects  as  well  as  on  initiatives  for  preserving  the  Bulgarian  Cultural  –  Heritage  in  terms  of 
its  contribution  to  the  European  civilization,  common  knowledge  and  prosperity.  Our  goal  is  the  development  of  a  sustainable  value  system  in  young  people  based  on  the 
universal  principles  of  tolerance,  solidarity,  freedom  and  justice,  which  to  create  a  feeling  of  European  community  and  identity. 

I  hope  that  through  this  report  we  will  succeed  to  share  our  values  and  to  inspire  you  with  our  enthusiasm  to  build  together  the  European  future  of  Bulgaria.  We  very 
much  believe  that  we  need  to  have  big  dreams  and  never  to  give  up  of  our  ideas  in  order  to  think  not  only  for   “the  Present”,  but  also  for  the  prosperous  “Future”.   
 
I  wish  you  a  pleasant  reading  and  I  believe  that  with  our  activities  and  initiatives  we  will  bring  an  added  value  to  our  community.  I  assure  you  that  with  every  next  edition 
of  the  Annual  report  we  will  be  more  passionate  in  our  future  plans.
        Kind  regards,
        Dr.  Milen  Vrabevski
        Chairman  of  Bulgarian  Memory  Foundation 

Скъпи читатели, 
 
За мен е удоволствие да представя на Вашето внимание Годишния отчет за дейността на  Фондация Българска Памет през 
2016г., който се очертава като хубава традиция за в бъдеще. Целта е да дадем възможност на гражданите, всички 
заинтересовани страни и млади хора да имат „поглед отвътре“ за активността на Фондацията, както и да се запознаят със 
стратегическите приоритети, които си поставяме да реализираме заедно със своите съмишленици от неправителствения 
сектор, академичните среди, медиите, местните, националните и европейските институции.

Съдържанието на настоящия отчет е реалност благодарение на усилената работа на екипа ни, съвместно с всички наши 
приятели и партньори. Обръщам се с благодарност и признателност към всички тях и особено към Фондация „Ханс 
Зайдел“, Представителството на Европейската комисия в България и Община Варна.

През изминалата година, Фондация Българска Памет работи върху различни европейски креативни проекти, както и за 
съхраняване на българското културно наследство, историческа памет и национално самочувствие, очертавайки приноса 
на страната към европейската цивилизация, познание и просперитет. Целта ни е развитието на определена ценностна 

система в младите хора, създаваща чувство за общност и базираща се на общочовешките принципи на толерантността, солидарността, отговорността, свободата и 
справедливостта, залегнали в основата на европейския проект и създаващи усещане за общност и обща европейска идентичност. 

Надявам се да успеем да предадем и на Вас своите ценности, вдъхновение и ентусиазъм и да градим с общи усилия  европейското бъдеще на България, защото за да 
имаме не само днес, но и успешно положително „утре“, трябва да имаме смели мечти, да вярваме силно в своите идеи и да не се отказваме от тях.

Пожелавам Ви приятно четене и вярвам, че с всяко следващо издание ще дадем своята ценна добавена стойност в живота на околните и ще бъдем още по-активни в 
дейността си.
         С  уважение,
        Д-р  Милен  Врабевски
        Председател на Фондация Българска Памет



Фондация Българска Памет  / Bulgarian  Memory  Foundation 
Телефон / Phone: +359 2 822 33 42;   Ел. поща / E-mail: info@bgmf.eu
www.bgmf.eu;    FB: Фондация-Българска-Памет-540948509258655
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Bulgarian Memory Foundation would like to express its gratitude to all partners and supporters 
who helped us to realize a wide range of projects and creative initiatives in 2016! 

Фондация Българска Памет благодари на своите партньори и съмишленици, 
които помогнаха за реализацията на всички дейности през 2016 година! 
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