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  В днешно време хората ,които живеят в Европа и участват активно в 

Европейския съюз, могат спокойно да бъдат наричани европейци. Тук  

идва веднага въпросът:  

1.Що  е Европа? 

2.Какви са предимствата и последиците от това България  да е член на 

Европейския съюз и какво представлява той? 

3.Какво е да бъдеш европеец?  

4.Дали само факта , че живееш в тази държава те прави такъв или нещо 

друго? 

  Както и куб други въпроси , които  българите , а може би и много различни  

хора си ги задаваме ежедневно без дори и да се замисляме. Определено 

държавата , в която живее даден човек му оказва влияние върху самия 

себе си , а и върху живота му. Обаче няма как да отречем , че включването 

във всяко едно занимание си има отговорности. Например когато едно 

дете е ученик, то трябва да си пише домашните да внимава в час и да 

слуша по – възрастните от него. По същия начин е и да бъдеш европеец. Ти 

имаш определени задачи да свършиш , както и можеш да взимаш пример от 

останалите държави. За жалост в България това не винаги се случва. 

  Европа какво може да означава тази дума. За някои това е един от седемте 

континента , за други е  място  за отдих и почивка, за трети е място , където 

света се развива , а за четвърти е дом. Относно географското му положение 

е най-западния полуостров на Евразия, която е общата земна повърхност 

на континентите Европа и Азия. Обикновено Европа е разглеждан като 

самостоятелен континент .Той граничи на запад с Атлантическия океан , на 

север със Северния ледовит океан , на юг с Черно и Средиземно море , а на 

изток с Азия. Като границата между  двете територии е условна. Тя 

преминава по планината Урал , Каспийско море и Кавказ. Името „Европа“ е 
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въведено от финикийците, които обозначавали с него само северните 

брегове на Средиземно море и близките острови. 

   Между някои от държавите , които се намират в този континент , са 

случили  съюз, който е наречен Европейски. През 2007 година  България 

също се присъединява към този съюз в него са включени още 28 държави.  

   Тази международна организация  представлява политически и 

икономически съюз. Седалището му се намира в Брюксел  и е основан на 1 

ноември през 1993 година. Управлява се от Жан -Клод Юнкер , Доналд Туск 

и Давид Сасоли . Мото  на организацията е : „ Единни в многообразието“. 

Тъй като държавите членки имат много голям кръг от правомощия в 

различни сфери. Едно от нещата , за които се сещам в момента е например 

възможността да се използват мобилни данни в Европейския съюз , което е 

доста голямо преимущество , защото в днешно време сигурна няма човек , 

който да може да издържи и 5 часа без интернет. Освен държавите в 

организацията могат свободна да търгуват помежду си и да преминават 

границите си. По този начин човек успява да се докосне до културата на 

другите народи и да се обогати значително много. Официалната валута е 

еврото. 

    

   

   Всъщност  за нашата държава България да бъдем част от Европейския 

съюз (ЕС) си има своите предимства и недостатъци : 

 

   -С приемането в ЕС, България автоматично стана част от единен пазар с 

почти 500 милиона потребители, даващ възможност за свободно 

движение на стоки и капитали. Присъединяването към голям пазар, 

какъвто е европейският, дава много големи възможности на българската 

икономика да реализира. Увеличението на конкуренцията премахна 

монопола, който съществуваше в България в много отрасли и увеличи 

скоростта на развитие. Членството ни в ЕС създаде и по-благоприятни 

условия за развитие на вътрешната търговия. Не може да не отбележим и 

стремежа към повишаване стандарта на качеството на предлаганите 

стоки. Но ЕС не само изисква, а и защитава интересите на производителите 

след отпадането на редица търговски бариери. Някои фирми имаха 

ресурси да ги постигнат, други не можаха да удовлетворят новите 
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стандарти, и така на конкурентния пазар останаха тези, които се 

съобразиха с новите правила – правилата на ЕС. Приемането ни в ЕС 

показа на останалите държави членки зрелостта на България, което 

повиши и доверието на чуждите инвеститори. След като вече сме част от 

ЕС ние можем свободно да пътуваме в границите на съюза стига само да 

покажем документ за самоличност . Възможностите за българския туризъм 

безспорно се увеличиха, както и възможностите за пътуване на български 

граждани. Едно от най-важните предимства от членството ни е, че 

българските студенти могат да посещават европейски университети по-

лесно. Така новото поколение ще бъдат по – интелигентни и образовани.  

 

-Според мен това донякъде си има и своите недостатъци , тъй като 

наистина много хора напускат пределите на дома си , за да уж изкарват 

повече пари. Без дори и да се опитат да се реализират тук. При 

напускането им от държавата ни отиват да работят за някоя много 

известна фирма и често случва там да бъдат унижавани , потискани и  

неоценени , което ги прави нещастни. За жалост ние българите понякога 

сме материалисти и дори не осъзнаваме , че има доста по – важни неща от 

това да бъдем заможни. Тук хората гледат изключително негативно на 

това да бъдат под наем  , за нас това е все едно не си успял в живота. 

Истината е , че човек  може да живее по-скромно в България , но да знае , че 

е при семейството си и да се чувства обичан и уважаван. В днешни времена 

много българи се оплакват от различните системи , но те само говорят , а  

не предприемат нищо това да бъде променено. Както Васил Левски е казал 

, нашият апостол, : „ Дела трябва , а не думи „. Факт е , че всеки може да каже 

всичко  да мрънка , да обвинява , да съди и да стои и да гледа отстрани и в 

същото време да изхвърля фаса си от цигарата , която бавно го убива, на 

пода. 

 

 

    

 

    

   Да бъдеш европеец не е  само една организация , в която ние сме част от. 

Това означава да имаш такова поведение не само да се гордеем с това , че 



сме „европейци“ , но наистина да покажем на света , че ние си струваме и 

можем да се държим нормално и на ниво. Естествено , че няма как всички 

хора да са такива по простата причина , че всеки един от нас е различен. 

Има наистина толкова малки неща , които ни правят европейци или 

невъзпитани  хора. Като например: изхвърлянето на боклук в кофата, а не 

по улиците, загасяването и изхвърлянето на фаса , люпенето на семки в 

кофата , а не на центъра  или пък когато автобуса е пълен  и има някой 

възрастен човек до нас да му направим място като станем , помагането на 

хора , които имат нужда. За да си достоен гражданин не се изисква да 

участваш в някакви много сериозни дела  или да бъдеш много известен 

човек , нужно е само да се спазват някои елементарни човешки правила , 

които много често биват забравяни. Достатъчно  да се позовем на големите 

текстове на европейското изграждане, за да разберем какво означава 

това. Да бъдеш европеец е ангажимент да приемеш като свои определен 

брой принципи и ценности, които всъщност са принципите на правовата 

държава, на демокрацията и правата на човека. Напълно споделям 

казаното в преамбюла на Декларацията от Лаакен, че единствената 

граница, която налага Европейският съюз, е тази на правата на човека. 

Следните 7 точки  според мен характеризират това са : 

 

1. Спазване и познаване на законите на всяка страна-членка 
2. Уважение към различията на всеки народ 
3. Уважение на правото на всеки малък народ на глас 
4. Познаване на европейското изкуство 
5. Поне два чужди езика 
6. Познаването на европейската история  
7. Посещаване на поне четири страни-членки 

 

 

 

   В следващите редове ще Ви споделя моето мнение по тези аспекти: 

 

1.    В днешно време без знание се случва много често хората да 

постъпват нередно само защото си мислят , че в тяхната страна 
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дадено нещо например като марихуаната е позволена ‚обаче това не 

означава ,че в държавата ,в която са приемат марихуаната .  

2.    Истината е , че всеки един гражданин на европейския съюз е 

необходимо да приема различията на останалите хора и народи. Като 

например обичайте, вярата дори и облеклото. Няма как всеки един 

народ да имат един и същи начин на живот. Заради това  те са 

различни хора. 

3.     Въобще не трябва да се подценява мнението, желанието и гласа на 

всеки народ. Няма значение дали той е по-малък или голям. Живеем в 

свободни страни и имаме право да се защитаваме  и се доказваме 

като хора. 

4.     Човек  трябва да бъде запознат и с изкуството , защото по този 

начин ще се обогати и ще бъде много по-продуктивен и полезен за 

обществото .Европа  е пример за безкрайно много творци от всичките 

епохи на човечеството. Може би ,  повечето днешни художници се 

учат от наследството на този велик континент , поради тази причина 

Европа може да бъде наречена портал за културата, изкуството и 

хората.  

5.     Друга много важна част е говоренето на поне 2  чужди езика като 

един от тях е задължително да бъде английски. Образуванието също 

е неразделна част от един европеец  без него човек не може да си 

изкара хляба нито пък да намери покрив над главата си.  

6.    Историята е също важна част. Нека си представим , че не знаем 

нищо от миналото на народа ни. Тогава най – вероятно бихме 

допускали същите грешки и няма да знаем как да ги решим. За нас 

историята е пример не само за нередните , но и за правилните неща в 

живота като любовта.  

    Един от най-добрите варианти човек на се образова и да получи 

нови знания е да посещава много държави. По този начин ще научи 

повече за културата им и начина им на живот. Освен това може и да се 

забавлява като прави спомени или пък изпробва нови неща. 

 

 

 

 

   В заключение на моето есе искам да споделя , че това да си 

европеец наистина е отговорна задача. От друга страна не е 

невъзможна за изпълнение , защото се изисква елементарно 



поведение и отношение. Наистина има много предимства като 

например това , че сме в крак с модата и най – новите тенденции 

стигат до нас много бързо и лесно. Бих  посъветвала българите да 

бъдат по-общителни , по-любопитни  и да уважават повече другите 

народи. 

 

 

 

 


