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Д-р Милен Врабевски е един от най-успешните български иноватори, предприемачи и лидери на мнение в наши дни, 
воден от мотото, че най-добрият начин да предскажеш бъдещото е да го създадеш сам. Той е собственик и 
изпълнителен директор на най-голямата научно-изследователска организация в Югоизточна Европа, Comac Medical и 
основател на Фондация Българска Памет.

През 2016 г. д-р Врабевски поставя България на картата на 'Хоризонт 2020' с иновативен проект, който получава Печат за 
високи постижения (Seal of Excellence) от Европейската комисия, нареждайки компанията като шампион на растежа в 
Европа. Министерството на образованието и науката връчва награда „Питагор“ на Comac Medical за най-голям обем 
инвестиции в сферата на научните изследвания. През 2018 г. д-р Врабевски е поканен и като основен 
лектор-вдъхновител на срещата на министрите на образованието на ЕС (част от председателството на България).

Д-р Милен Врабевски е бил член на “Глобалната инициатива” на Бил Клинтън и е лауреат на престижната награда 
„Европейски гражданин на годината“ за своя изключителен принос към разпространението и утвърждаването на 
европейските ценности и на мултикултурния диалог чрез инициативи за интеграция, социализация и европейска 
перспектива на младите хора в България, Източното партньорство и Западните Балкани.

Фондацията му реализира инициативи за съхраняване на българското културноисторическо наследство.Тя подкрепя 
програми, свързани с иновации в образованието, кариерното развитие на младите хора, реинтеграцията на 
българската историческа диаспора и борбата с демографската криза в България.

Д-р Милен Врабевски е стратегически инвеститор в системата на българското образование и притежава частна детска 
градина и иновативно училище, обявено за „Училище посланик на Европейския парламент“.

Един от най-големите благотворители в България е композитор и музикален продуцент. Той е създател на 
продуцентска къща, звукозаписен комплекс и рок формацията “Intelligent Music”. Д-р Врабевски работи с едни от 
най-големите световни рок звезди по свои авторски музикални проекти.

През 2020 г., на специална церемония д-р Милен Врабевски получава приза „Мъж на 2019 година" за цялостната му 
народолюбива дейност.

През месец март 2020 г., по време на официалното посещение на д-р Врабевски при българското малцинство в 
Албания, кметът на община Пустец му връчва благодарствена грамота за активната дейност и финансовата подкрепа 
в полза на жителите на общината.

През юни 2020 г. д-р Милен Врабевски е награден в категорията „Хуманизъм и благотворителни  инвестиции “ в 
конкурса за Национални медицински награди. Включен е и сред призьорите в годишния алманах "Лекарите, на 
които вярваме".

През 2021г. вторият му мандат в обществения съвет на Българското национално радио започна с единодушното му 
избиране за председател.
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