
Моят антисистемен модел 



Съдържание:

•  Фондация Българска Памет – история и приоритети

•  Как да участваме в оформянето на среда на живот?



Фондация Българска Памет – 
история и приоритети
Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните 
ценности на Обединена Европа с фокус върху:

• Битка с демографската криза и подкрепа на многодетни семейства;

• Реинтеграция на българската диаспора, останала извън границите на Отечеството по 
независещи от нея причини;

• Опазване на културно-историческото наследство;

• Инвестиция в добри образователни практики, кариерно развитие и професионална 
ориентация за младите хора в България.



Как да участваме в оформянето на 
среда на живот?

Защо е важно да мислим за доброто на България и мит ли е корпоративната 
социална отговорност?

Можем ли да променим нещо от това, което не ни харесва в обществото?

Докато се оплакваме от постоянна емиграция, какво става с имиграцията?



Comac Medical – най-голямата частна научноизследователска организация в 
Югоизточна Европа



Образователен комплекс „Цар Симеон Велики“



Подкрепа за фондация „Искам Бебе“ – инвестиция в бъдещето

Повече от 145 000 млади хора в България имат репродуктивни проблеми
Благодарение на финансовата помощ на д-р Врабевски са родени 40 деца



Подкрепа на многодетни семейства



Социално подпомагане на деца от диаспората в неравностойно положение

Kоридор №8

гр. Струмица

гр. Делчево



Социално подпомагане на хора за лечение в България и чужбина

• Закупуване на апарати за измерване 
на кръвна захар и консумативи към тях 
за деца с диабет

• Финансиране на лечение на Гого 
(Варна), Хава Молла (Якоруда), 
Марияна Чорбаджиева (Белица), Халил 
Старков (с. Конарско), Кърдие Кехая 
(Сърница) и др.

• Спонсориране на център за работа с 
деца с проблеми в развитието, Варна

• Финансиране и организиране на 
конференция за представяне на 
иновативен метод за лечение на деца 
с аутизъм

• Финансова подкрепа за сдружение 
“Диабет без страх”



Реинтеграция на българската диаспора, Годишни семинари, Варна



Дарения за българската диаспора в Албания

• Изграждане на водопровод в с. Туминец;

• Закупуване на пожарна, линейка и високопроходим 
автомобил за община Преспа.



Дарения за българската диаспора в Албания

• Оборудване на компютърен кабинет, учителска стая 
и библиотека на училището в с. Пустец;

• Финансиране и обзавеждане на български културен 
клуб в Корча, Прищина, Битоля, Охрид и др.



Дарения за българската диаспора в РС Македония

• Дарение на лични предпазни 
средства за болницата в градовете 
Свети Никола, Струмица и Делчево;

• Финансиране на реставрацията и 
изграждането на на храм “Св. Св. 
Кирил и Методий“, Делчево;

• Църковният въпрос – Признаване на 
автокефалност за МПЦ от БПЦ.



Дарения за българската диаспора в РС Македония

• Оборудване на кабинет по информатика в СОУ “Яне 
Сандански“, гр. Струмица;

• Финансиране на културен център “Иван Михайлов“, 
гр. Битоля и културен център

„Балкански хоризонти”, гр. Охрид.

гр. Берово

гр. Благоевград

гр. Битоля



Възстановяване на щетите, причинени от опожаряването на Културен център
“Иван Михайлов“, Битоля



Откриване на два ваксинационни центъра на границата с РС Македония

Хиляди бяха ваксинирани на граничните 
пунктове, когато в Република Северна 
Македония нямаше никакви ваксини



Отдаване на почит на загиналите български воини в Ново Село, РС Македония



Опазване на културно-историческото наследство



Учебно помагало “Моята България“







Инвестиции в образователни инициативи



Програма “Дигитални науки“, реализирана с Телерик Академия

СУ „ Димитър Благоев”, гр. Доспат     СУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Абланица





ИЗГРАДЕНИ ПАРТНЬОРСТВА:

ПРОГРАМИ:

ОБЩИНА
ВАРНА



 Благодаря за вниманието!


