
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

Социални услуги, социално предприемачество и заетост





 Comac Medical е най-голямата частна научноизследователска организация в

Югоизточна Европа със структури в 28 държави в Европа, Азия и Канада и

партньорски организации в САЩ. Основател и собственик е д-р Милен

Врабевски.

 Компанията е отличена с най-престижните сертификати за качество (ISO),

включващи и “Seal of Excellence” от Европейската комисия). Благодарение

на трите номинации за най-иновативно предприятие, организацията на д-р

Врабевски е наградена и със сертификата “Excellence in innovation”.

 Comac Medical е и двукратен носител на наградата „Питагор“ в категорията

„Фирма с най-много инвестиции в научната дейност и развитие“ (2016г. и

2020г.)

„Вие сте сред компаниите с най-иновативните идеи в света.“

Марко Рубинато, Проектен директор, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия, създадена от Европейската 

комисия (EASME)



Клиничен център на Comac Medical



Лаборатории на Comac Medical



По време на криза: Ваксинационни центрове на Comac Medical на границата 

с РС Македония 



ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС

„ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“



ЧДГ РОСИЦА



ЧСУ “Цар Симеон Велики”





• Създадена през 2007 г. с цел осъществяване на съвременната идея за национална

идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България;

• Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните

ценности на Обединена Европа;

• Програмните приоритети на фондацията се реализират в няколко основни направления:

- Инициативи за изграждане на образователна и професионална реализация на младите

хора в България и Европа;

- Инициативи в областта на европейската интеграция на младежи от българската диаспора;

- Образователни инициативи за интеграция, социализация и европейска перспектива;

-Изграждане на родолюбие в младите, чрез инициативи за опазване на културно-

историческото наследство;

- Инициативи за борба с демографската криза;

Основни приоритети



Подкрепа за българската диаспора - Изграждане на 

водопровод за с. Туминец, Албания



Подкрепа за българската диаспора -Дарение на линейка, пожарна и 

високопроходим автомобил за нуждите на община Преспа



с. Пустец, Албания – оборудване на библиотека, компютърен кабинет и учителска стая



По време на криза 

Дарение на лични предпазни средства в Община „Струмица“ и Община „Делчево“



По време на криза 

Дарение на лични предпазни средства за болницата в гр. Свети Никола, РС Македония



Финансиране на ремонт за болницата в гр.Струмица, РС Македония



Финансиране на строителни дейности - Църковен храм „Св. св. Кирил и Методий“ 
в гр. Делчево, РС Македония



Кабинет по информатика в СОУ “Яне Сандански”, гр. Струмица, РС Македония



Дарение на компютри за Основно училище „Дедо Ильо Малешевски“ в Берово 



25-то юбилейно издание на ежегодния семинар на Фондация Българска Памет



Семинар по „Роботика и дигитални умения“ с участието на 250 деца



Как работим по време на lockdown?
XXVI Семинар „Зелена икономика и дигитално бъдеще” октомври 2020



Първа двустранна регионална среща на директори на училища от България и РС Македония



Инициативата “Път към университета”



Образователното издание „Моята България“ 



Инициативата „Голямото семейство“ под егидата на д-р Милен Врабевски 



Финансова подкрепа за многодетни семейства



• Българска рок група с изключително

изявено международно участие. През

годините в албумите на бандата участие
взимат едни от най-забележителните рок

музиканти в света – Саймън Филипс

(TOTO / Protocol), Джон Лоутън (Uriah 

Heep, Lucifer`s friend), Джоузеф Уилямс

(TOTO), Рони Ромеро (Rainbow), Боби 

Рондинели (Rainbow, Black Sabbath). Тод 
Сукърман (Styx)Джон Пейн (Asia), Карл

Сентънс (Nazareth), Ричард Грисман

(River Hounds) и др. 

 Към момента супергрупата има

издадени 6 албума: "Power of Mind", "My 

Kind O' Lovin' ", "Touching the Divine ", 

"Sorcery Inside ", "Life Motion„ и “The 

Creation“



7
СТЪПКИ КЪМ 

УСПЕХА 



Страст 

в работата
Търсете красотата и ефективната полезност



Не може 

Да се живее 

в страх



Не налагайте 

рестрикции на

съзнанието си



Развийте 

способностите на 

мозъка си



От смислен и 

пълноценен живот 

към духовно 

удовлетворение



Чувство за 

благодарност и 

благоговение



Съпричастен 

свидетел

с правилните

въпроси



Благодаря за вниманието!


